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اأعتقد اأن العرب جميعًا ولي�س ال�شوريون فقط ي�شعرون بارتياح 

كبري ملا حققته العالقات ال�شورية- الرتكية من تقدم كبري �رسعان 

يجابية يف البلدين، وال�شيما على ال�شعيد  ما ظهرت نتائجه االإ

م�شرتكة  ذاك��رة  الرتكي  ال�شوري-  التقارب  ي�شتعيد  حيث  ال�شعبي 

تتجاوز يف نقاطها امل�شيئة كل خالفات التاريخ القدمي.
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وال ي�شتغرب ال�شوريون اأن يجدوا املوقف الرتكي ال�شعبي من ق�شية فل�شطني مياثل 

تراك يحملون م�شاعر وجدانية اأ�شيلة م�شتلهمة من  موقفهم، فاأ�شدقاوؤنا وجرياننا االأ

عقيدتهم وثقافتهم ومن ذاكرة م�شوؤولياتهم التاريخية عن حماية فل�شطني، التي بداأ 

التخطيط ال�شهيوين الغت�شابها من اأهلها واأ�شحابها يف اأواخر عهد الدولة العثمانية، 

وما يزال املوقف الذي اتخذه ال�شلطان عبداحلميد ملهمًا وجديرًا بالذكر واال�شتعادة، 

وهذا ما يدفعني اإىل اأن األقي ال�شوء ثانية على هذه احلقبة من تاريخنا العربي والرتكي 

نها كتبت يف ظروف م�شطربة بعد  امل�شرتك، واأن اأدعو املوؤرخني اإىل درا�شة تفا�شيلها الأ

تراك. انهيار الدولة، ويف ظل حتالفات دولية جديدة باعدت بني العرب واالأ

ومل يكن يغيب عن العرب اأن الدولة العثمانية عانت يف اأواخر اأيامها من نفوذ �شهيوين 

�شتانة، وقد كربت  وب�شكل خا�س من يهود الدومنة، الذين ت�شللوا اإىل املواقع العليا يف االأ

الهجمة على ال�شلطان عبداحلميد الثاين بعد اأن اأعلن موقفه امل�شهور من عر�س هرتزل 

عليه، باأن ي�شع له كل اأموال اليهود حتت قدميه، واأن ي�شددوا عن ال�شلطنة ديونها، واأن 

يدعموا �شلطانه مقابل اأن يعطيهم اأر�س فل�شطني ليقيموا عليها الدولة اليهودية، لكن 

عبداحلميد رف�س و�شحى ب�شلطانه ومملكته ال�شخمة كي ال ي�شحي باأر�س فل�شطني 

وكي ال يقول التاريخ اإن ال�شلطان عبداحلميد باع اليهود اأر�س فل�شطني املقد�شة، ولقد 

وتفكك  ال�شلطنة من �شعف  و�شع  اإليه  �شار  العرب موقفهم مما  بع�س  اختلط على 

وظلم مع تقديرهم ملوقف ال�شلطان عبداحلميد. وكان العرب قد �شاقوا ذرعًا مبا و�شل 

تراك  اإليه حالهم مع الباب العايل، وال�شيما حني بداأ اأن�شار ال�شهيونية ي�شخون با�شم االأ

عامة م�شاعر العداوة نحو العرب، ويهم�شونهم يف احلياة ال�شيا�شية واالقت�شادية، و�شعف 

مرباطورية العثمانية، وكان البد اأن تظهر  الرابط الديني الذي كان مربر والء العرب لالإ

حركات عربية تدعو لال�شتقالل، واالنت�شار للعروبة مقابل دعوات للترتيك، واأن تظهر 

�شورية الفتاة مقابل تركيا الفتاة، واأن ت�شتد الدعوة اإىل الرابطة القومية العربية مقابل 

اإىل  اإىل الطورانية، لكن عبداحلميد كان يف و�شط هذا اخل�شم يوجه نداءات  الدعوة 
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�شالمية كي تنتبه اإىل اخلطر املحيط بها، وكنت يف طفولتي اأ�شمع من جدي  مة االإ االأ

واأقرانه الذين عا�رسوا �شطرًا من نهايات حكم عبداحلميد اإ�شادة م�شتمرة مبوقفه هذا، 

وقد جعلهم هذا املوقف يت�شامون فوق اأي خالف، وكانوا يرتحمون عليه، ويدركون اأنه 

فقد عر�شه ب�شبب موقفه من هرتزل، واأنا ل�شت معنيًا هنا بالدفاع عن مرحلة عبداحلميد 

كلها، فما يعنيني هو موقف عبداحلميد من هرتزل، وهو موقف تاريخي نبيل، فقد قال 

هذا الرجل ال�شجاع لهرتزل )ال اأ�شتطيع اأن اأبيع بو�شة واحدة من اأر�س هي ملك �شعبي، 

وقد غذاها بدمه، و�شنغذيها بدمنا مرة اأخرى قبل اأن متزق، ي�شتطيع اليهود اأن يوفروا 

مرباطورية قد ياأخذون فل�شطني مقابل ال�شيء، لكن لن تق�شم  ماليينهم، وحني متزق االإ

اأ�شمح بت�رسيحنا ونحن اأحياء(، وهذا الرد التاريخي )الذي  نني لن  اإال على جثتي الأ

يعلم  كان  الرجل  اأن  على  يدل  اأخطاء(،  من  لعبداحلميد  ين�شب  ما  كل  عندي  يغفر 

مرباطورية قادم، واأن رف�شه لعر�س هرتزل �شيفتح عليه بوابات اجلحيم،  باأن انهيار االإ

ال��ذي عقد يف  بال  ق��رارات موؤمتر  در���س  ال�شلطان ما ينتظره فقد  اأن يعرف  وطبيعي 

�شوي�رسا عام ��89وكان من اأهمها القرار ال�شهري )اإذا ا�شتمر رف�س ال�شلطان عبد احلميد 

دولة  قامة  الإ اأ�شا�شي  �رسط  الرتكية  مرباطورية  االإ حتطيم  فاإن  ال�شهيونية،  للمطالب 

�شهيونية يف فل�شطني(، وتذكر بع�س املراجع اأن ال�شلطان عبد احلميد اأر�شل اإىل �شيخه 

يف الطريقة ال�شاذلية حممود اأبو ال�شامات يف دم�شق ر�شالة يف عام ���9 يذكر له فيها 

�رسار اليهود عليه اأن ي�شادق على تاأ�شي�س وطن  اأن �شبب خلعه من احلكم هو رف�شه الإ

ول  ر�س املقد�شة، وقد ن�رس هذه الر�شالة يف جملة العربي عام ���9 الأ قومي لليهود يف االأ

فغاين )رحمه اهلل(. وقد ترجمها ال�شيخ اأحمد القا�شمي الدم�شقي،  مرة اأ�شتاذنا �شعيد االأ

دبيات العربية، واأن ي�شتلهم منها فهم جديد لتاريخنا يف  وهي جديرة باأن تن�رس يف االأ

ال�شلطان  فيها  يقول  منها  مقاطع  اإىل  �شارة  باالإ هنا  واأكتفي  الع�رسين،  القرن  مطلع 

�شالمية ل�شبب ما، �شوى اأنني - ب�شبب امل�شايقة  املخلوع )اإنني مل اأتخل عن اخلالفة االإ

من روؤ�شاء جمعية االحتاد املعروفة با�شم )جون تورك( وتهديدهم - ا�شطررت واأجربت 
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على ترك اخلالفة. اإن هوؤالء االحتاديني قد اأ�رسوا علّي اأن اأ�شادق على تاأ�شي�س وطن 

اأقبل ب�شورة قطعية  ر�س املقد�شة )فل�شطني(، ورغم اإ�رسارهم فلم  قومي لليهود يف االأ

هذا التكليف، واأخرًيا وعدوا بتقدمي )��0( مئة وخم�شني مليون لرية اإجنليزية ذهبا، 

تي:  االآ القطعي  اجل��واب  بهذا  واأجبتهم  اأي�شا،  قطعية  ب�شورة  التكليف  هذا  فرف�شت 

ر�س ذهبا - ف�شال عن )��0( مئة وخم�شني مليون لرية اإجنليزية  )اإنكم لو دفعتم ملء االأ

�شالمية واملحمدية ما  ذهًبا فلن اأقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي، لقد خدمت امللة االإ

آبائي واأجدادي من ال�شالطني  يزيد عن ثالثني �شنة فلم اأ�شود �شحائف امل�شلمني و�شرية ا

واخللفاء العثمانيني، لهذا لن اأقبل تكليفكم بوجه قطعي اأي�شا(.

)وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي، واأبلغوين اأنهم �شيبعدونني اإىل )�شالنيك( 

خري. هذا وحمدت املوىل واأحمده اأنني مل اأقبل باأن األطخ الدولة  فقبلت بهذا التكليف االأ

بدي النا�شئ عن تكليفهم باإقامة دولة يهودية  �شالمي بهذا العار االأ العثمانية والعامل االإ

�شورته  هوا  و�شوَّ احلميد  بعبد  ال�شهاينة  �شّهر  ولقد  فل�شطني(  املقد�شة  را���ش��ي  االأ يف 

وتاريخه، وما يزال اأن�شارهم اإىل اليوم يخ�شون اأن يراجع العرب حقائق التاريخ ، واأن 

ي�شتلهم العرب والرتك معًا هذا املوقف النبيل ال�شجاع واأن يجدوا فيه دافعًا ملزيد من 

تاآخي ال�شعبني اللذين يت�شاركان يف ثقافة واحدة، ويجدان اأر�س فل�شطني اأر�شًا مقد�شة 

ديان ال�شماوية. لكل االأ

¥µ
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اإن تطور وانت�صار تكنولوجيا املعلومات واالت�صال اجلديدة، وبروز 

آفاقًا وا�صعة ال حدود لها اأمام املعرفة  نرتنت« ك�صبكة عامة، فتح ا »االإ

التي كانت حتى فرتة قريبة حكرًا على حلقات احلكماء والعارفني، 

وكانت ال�رّسية املبداأ الناظم ملجتمعاتها، فاأ�صبحت بف�صل االنفتاح 

وانت�صار املعارف والعلوم متاحة للجميع، وباأ�صكال متعددة، وبف�صل 

»ع�رس املعلومات« متّيزت جمتمعات اليوم، عن املجتمعات القدمية، 

\ \ \ \ \ \

جمتمع املعرفة

كيـــف ميكـــن اأن ي�صبـــح واقعــًا؟!
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ف�ضل  بطابعها التكاملي ال�ضامل، اأفرزت »جمتمعات �ضبكية« تتميز بوعيها الأ

زم���ات  والأ التكنولوجية،  واملخاطر  بالبيئة،  ���رار  ف��الإ الكّلية،  بامل�ضكالت 

الدويل،  التعاون  خالل  من  معاجلتها  يوؤمل  عنا�ر  والفقر..  القت�ضادية 

وامل�ضاركة العلمية، اإذ ت�ضّكل املعرفة دعامة قوية للكفاح �ضد الفقر وم�ضاكل 

ن�ضان احلياتية. الإ

ول مرة يف عام 1969 من قبل »بيرت  لقد ا�ضتعمل مفهوم »جمتمع املعرفة« لأ

�ضتاذ اجلامعي، وقد تعّمق هذا املفهوم يف الت�ضعينيات من القرن  دروكر« الأ

املا�ضي، بف�ضل درا�ضات عديدة ن�رت من قبل جمموعة من الباحثني، واأكدت 

على �رورة اإنتاج ومعاجلة وحتويل ون�ر وا�ضتعمال املعلومات من اأجل خلق 

للمجتمع  معنى  ل  ن�ضانية، مبعنى  الإ للتنمية  ال�رورية  املعارف  وتطبيق 

اأ�ضا�ضها  التي  املعرفة  جمتمعات  انطالق  ي�ضّهل  مل  اإذا  للمعلومات  العاملي 

)املعرفة والفكر والوعي( ومنطلقها حرّية التعبري، التي تّعد اأ�ضا�س التنمية 

نها تنبع من املثل  الب�رية، التي تفتح اأبواب تقا�ضم املعلومات واملعرفة، ولأ

ف�ضل للتكنولوجيا  العليا التي ت�ّرع حماية التنّوع الثقايف، وال�ضتخدام الأ

اجلديدة..

�ضارة اإىل اإحدى النتائج املبا�رة لربوز اقت�ضاد  ومل يغفل بع�س العلماء الإ

يقوم على املعرفة، فت�ضبح البلدان الغنية اأكرث غنى، والبلدان الفقرية ت�ضاب 

املنتجة  الطاقات  اأو  التحتية،  البنى  يف  ال�ضتثمارات  عدم  ب�ضبب  بالركود، 

نتاج هذه املعرفة )نوعية  للمعرفة، اأو لغياب معايري ت�ضمن ظروفًا منا�ضبة لإ

الدويل(  التناف�س  من  املبدعة  املعارف  حماية  على  القدرة  اأو  احلكم  نظام 



جمتمع املعرفة.. كيف ميكن اأن ي�صبح واقعًا؟!

13 2010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

واملفارقة الغريبة، اأنه يزداد جهلنا بقدر ما يزداد متّلكنا للمعارف، فمع ظهور 

يل من دون حدود منذرًا ب�شلل  اأ�شناد جديدة للمعرفة، ويبدو ازدهار العامل االآ

تفاوت  يظهر  ونقلها،  املعلومات  معاجلة  ت�شارع  مع  اإذ  ن�شانية،  االإ للقدرات 

زمن  ومقيا�س  ال�رسعة،  ال�شديد  التكنولوجي  الزمن  مقيا�س  بني  متزايد 

الفكر »الدماغي« الذي ال يبدو اأنه قد تطور منذ اآالف ال�شنني، اأال يوؤدي هذا 

الت والربامج التي اأبدعها؟!  التفاوت اإىل خطورة روؤية الدماغ وقد جتاوزته االآ

ن�شاين بتكاثرها، ع�شّية اأكرث فاأكرث على الفرز  فاملعلومة يف م�شتوى الفكر االإ

الكربى  »الطرق  يف  املنا�شبة  املعلومة  اإيجاد  و�شعوبة  وال�شيطرة،  واملعاجلة 

للمعلومات« تعادل �شعوبة ال�رسب من م�شخة ماء ملكافحة احلريق..

اأن  اإذ ال ميكن يف املعلومات  اأال نغرق،  اأن املاء غزير، لكن علينا  �شحيح 

ن�شان اأداة ملزيد من املعارف، اإال اإذا كانت الو�شائل التي تتيح »معاجلة«  ي�شري االإ

هذه املعلومات وحتويلها من معلومات اإىل معارف بعمل فكري، يف م�شتوى 

البحث  بروز حمركات  يو�شحه  كما  اآالت،  اإىل  توكل  املهّمة  هذه  اإن  املهّمة.. 

الريا�شيات،  الظروف، ما عدا علماء  اإن�شان يف هذه  نرتنت« فكم من  »االإ يف 

ازده��ار  ي�����رّسع  اأال  ذه��ن��ي؟!  بح�شاب  القيام  م��ن  عقود  ب�شعة  بعد  �شيتمكن 

الت مهما  التكنولوجيا اجلديدة، تبعيتنا التكنولوجية؟! ومع ذلك، تظل االآ

ن�شان عن العمل الفكري الذي  بلغت من الكمال غري قادرة على تعوي�س االإ

يحّول املعلومة اإىل املعرفة، واإن هذه القدرة على فرز املعلومة ب�شورة منا�شبة 

هي ما �شتكّلف به املدر�شة، مع زوال التعّلم عن ظهر قلب، واأمتتة الذاكرة.

❁    ❁    ❁
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يف جمتمع املعلومات مل تعد الثقافة ُتبنى على امنوذج اال�شتقرار امل�شتمر 

الذي خلقته ثقافة التجديد، بل البحث امل�شتمر عن اجلديد والروؤية البعيدة 

�شا�س يف املناف�شة، مبعنى  بداع، حجر االأ املدى، حيث تكون قدرة االبتكار واالإ

فكار اجلديدة  ت�شجيع ثقافة التجديد، ت�شهيل �رسيع النت�شار االخرتاعات واالأ

ن  يف جمتمع معنّي باأكمله، غري اأن التجديد ال يكون مبرا�شيم وق��رارات، والأ

التي  ال�رسوط  التاأكيد على  املهم  التوقع، فمن  اأ�شبح غري ممكن  التجديد 

ت�شاعد على ظهور �شياق جمّدد.  

وتبادلها  امل��ع��ارف  اإن��ت��اج  على  ف��اأك��رث  اأك���رث  امل�شتقبل  وظ��ائ��ف  �شت�شتمل 

وحتويلها، و�شتنخرط جمتمعاتنا بكاملها يف متّثل مّد م�شتمر من املعارف 

اأي وقت م�شى، لكن  اأعظم منه يف  املعرفة  الطلب على  و�شيكون  اجلديدة، 

قد  معنّي،  ن�شاط  على  ت��دّرب  عن  عبارة  م��ر  االأ يكون  لن  �شتتغرّي..  اأمناطه 

يجعله التطور العلمي والتكنولوجي باطاًل ب�رسعة. يف جمتمعات التجديد، 

�شيكون طلب املعرفة على قدر احتياجات اإعادة تاأهيل متجّددة دائمًا، �شيكون 

التكوين املهني نف�شه مرغمًا على التطور.. اإن �شهادة اليوم هي قبل كل �شيء 

تاأهيل اجتماعي، و�شتفر�س ثقافة االبتكار اأن حتتوي ال�شهادات بحّد ذاتها 

على تاريخ انتهاء الفعالية لكي نكافح �شد جمود الكفاءات املعرفية، ونلّبي 

طلبًا م�شتمرًا لكفاءات جديدة.

اإن احلدث اجلديد الكبري يف عاملنا املعا�رس هو اإعطاء قيمة ال �شابق لها 

لكل ما هو م�شتحدث ومتغرّي وجديد، ويتفّوق التغيري رمزيًا على الدميومة، 

اال�شتقرار،  اأحيانًا عدم  ذلك  ثمن  كان  لو  اال�شتمرار، حتى  والقطيعة على 
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ن�شانية، حتى يف  االإ الن�شاطات  ت�شري  اأيامنا هذه  م��ان، ويف  االأ بعدم  وال�شعور 

ُتدر�س  مما  اأك��رث  بداعية،  واالإ اجلمال  علم  ل�شيغ  تبعًا  االقت�شادي،  املجال 

نتاج واال�شتمرار، كما حدث يف القرن التا�شع ع�رس، حيث متَّ  ح�شب اإعادة االإ

االنتقال من اقت�شاد الطلب، القائم على احلاجة، اإىل اقت�شاد عر�س يرتكز 

على قانون ترويج الب�شائع.. لقد اأ�شبح اجلديد واملده�س وال�شحري، اليوم 

ب�شائع حقيقّية تنتج »القيمة امل�شافة«.

ن، يهدد  اإن رفع قيمة االبتكار، بحد ذاتها، اجتماعيًا، كما يعرّب عنها االآ

اال�شتقرار غالبًا، واأ�شبحت ثقافة االبتكار »مو�شة« �شائعة، وهذا ما اأدى اإىل 

ن�شانية«  القلق الذي عرّب عنه بع�س العلماء مبا اأطلق عليه قدوم »ما بعد االإ

جراءات املرتبطة باإنتاج املعرفة ونقلها، مبا  التي �شتتطلب اإعادة التفكري باالإ

يتنا�شب مع التطورات التقنية التي جتعل املهارات باطلة ب�شكل اأ�رسع فاأ�رسع، 

آليات تعّلم مرنة،  ومن املنا�شب يف جماالت املعرفة املختلفة، اأن ن�شجع اكت�شاب ا

بدل اأن نفر�س كتلة حمددة من املعارف..

 اإن »تعليم التعّلم« يعني تعّلم التفكري، وال�شك والتاأقلم باأ�رسع ما ميكن، 

جماع، وال�شماح لكل �شخ�س  ومعرفة م�شاءلة الرتاث الثقايف، مع احرتام االإ

باملحافظة على »م�شتواه« دومًا حتى ال يرتاجع..

❁    ❁    ❁

اإبداعاتها،  ال�شيطرة على  اأكرث فاأكرث عن قدرتها على  ن�شانية،  االإ تت�شاءل 

ففي الواقع، اإن تطور العلم يوؤدي اإىل طرح اأ�شئلة جديدة متامًا، مما يدع غالبًا 

واملجتمعية..  والدينية  والعلمية  احلكومية  باأ�شكالها  التقليدية  ال�شلطات 
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نتائجها  تعديل  على  وال  التحوالت،  م�شار  تعديل  على  قدرة حقيقية  دون 

الريبة  من  �شك، جزءًا  دون  ت�رسح  احلقيقة  هذه  واالجتماعية..  خالقية  االأ

بعدم  اأحيانًا  العلم  يتهم  حيث  ال��ع��ام،  ال���راأي  عنها  يعرّب  ال��ذي  العلم  من 

مباالته بالنتائج املرتتبة على التطورات املتعلقة بالبيئة اأو مب�شتقبل اجلن�س 

الب�رسي.

بع�س  يف  و�شل  وب��اح��رتام  اإيجابية،  ب�شورة  العلم  اإىل  ُنظر  طويلة  مل��دة 

يام مالها  ن�شانية مل يكن لها يف يوم من االأ جالل، فاالإ حيان حّد االنبهار واالإ االأ

ن - من �شلطة تاأثريية على �شحتها وعلى بيئتها، بل على وجودها نف�شه،  - االآ

فقد بداأ الراأي العام، عقب بع�س االخرتاعات الع�شكرية والكوارث ال�شناعية 

الوخيمة  النتائج  من  بالقلق  منها،  والذّرية  الكيميائية  وخا�شة  والبيئية 

جيال احلالية وامل�شتقبلية ب�شبب العلوم والتقنيات  التي ميكن اأن ت�شيب االأ

غرا�س �رسيرة، فالريبة من  التي ي�شعب ال�شيطرة عليها، اأو التي ت�شتعمل الأ

العلوم اأ�شبحت يف عامل اليوم م�رسوعة، اإذ اإن احتمال االجنراف يطرح م�شائل 

تختلف عليها العلمية نف�شها.

العاملني  ول�شلوك  العلوم  خالقيات  الأ ناظمة  قوانني  �شابقًا  وجدت  لقد 

بحاث  فيها، واليوم، املخاطر الناجمة عن »التكنولوجيات« احليوية، وعن االأ

اأن حتتل مكانة متزايدة يف  الطبية، والتكنولوجيا املتناهية ال�شغر، يجب 

بحاثهم،  خالقية الأ خالقي، وعلى العلماء اأن يفكروا بالنتائج االأ التفكري االأ

خالقي املبكر �رسوري، من اأجل اإيقاظ مفهوم امل�شوؤولية  عداد العلمي واالأ واالإ

عداد ب�شورة منهجية يف عمل برامج  عند الباحثني، ويجب اأن يدخل هذا االإ
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كل م�شتويات، التعليم العلمي، ويقّوم التقومي املنا�شب.

لقد �شارت العلوم و»التكنولوجيات« حا�رسة اأكرث فاأكرث يف حياتنا اليومية، 

���رسورة ال ميكن  ثقافة علمية حقيقية  ن�رس  واأ�شبح  العامة،  املناق�شات  ويف 

ودون  �شليمة،  و�شيا�شية  واقت�شادية  اجتماعية  حياة  من  عنها  اال�شتغناء 

فراد، وبني اجلن�شني، وبني  تعميم ثقافة كهذه �شيتفاقم عدم امل�شاواة بني االأ

مقدار  ح�شب  الفروقات  وت��زداد  وال��دول،  االجتماعية  واملجموعات  جيال  االأ

حيازة كل طرف على معارف علمية متالئمة مع البيئات الديناميكية التي 

مية  االأ ���رسورة »حمو  تعّمق  التي  املجتمعات  املعرفة.. هذه  متيز جمتمعات 

العلمية« التي ت�شنح لكل فرد باأن يتخذ قرارات �شخ�شية على امل�شتوى الطبي 

مر با�شتعمال املعطيات ال�شخ�شية،  مثاًل، اأو قرارات جماعية عندما يتعلق االأ

ن يحوز على كل املعارف العلمية املوجودة  فاجلمهور لي�س بحاجة بال�رسورة الأ

اأن ي�شتطيع احلكم على �شحة  قل يكفيه  يف املناهج العلمية، لكن على االأ

التي  جراءات  النتائج املحتملة لالإ احلجج املقدمة من قبل اخلرباء، وفهم 

ينوي امل�شوؤولون تنفيذها، على االقت�شاد واحلفاظ على ال�شحة والبيئة..

الثقافة العلمية لي�شت ثقافة العلماء، وقد اعتربت ملدة طويلة �شكاًل من 

اأ�شكال الثقافة اخلا�شة املخ�ش�شة للعلماء، والواقع اأنها ت�شكل اأف�شل و�شيلة 

اأ�شكال خمتلفة  اإىل  للو�شول  فراد  االأ توؤهل  العلوم  لثقافة متعددة  عداد  لالإ

والطبيعية  النظرية  العلوم  بني  للحوار  رئي�شة  النقطة  وهذه  املعرفة،  من 

ن�شانية من جهة اأخرى، وال�شيما اأن  من جهة، وبني العلوم االجتماعية واالإ

عداد  اجل�شور بينهما نادرة، واأحياًنا مت�شارعة، فالثقافة العلمية تت�شمن االإ
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ن على الثقافة العلمية للباحثني اأن تتعدى حقل  لثقافة متعددة العلوم، الأ

ن  اخت�شا�شهم املحدد، ومهما كانت الثقافة، ثقافة خمت�شني، فهي مدعوة الأ

ن�شانية..  حاطة بتنوع الثقافات، واملعارف االإ ت�شبح ثقافة م�شرتكة �رسورية لالإ

اإنها وحدها ت�شمح ببناء جمال عام ميكن فيه لكل ثقافة مهنية اأو �شيا�شية اأو 

اإثنية اأو اأخالقية اأن تدخل بحوار مع زميالتها..

فهم  على  ال��ق��درة  ف��رد  لكل  تعطي  اأن  العلمية  الثقافة  على  يجب  اإذًا 

الرهانات والتحديات املرتبطة باحلقول العلمية الكربى، وخا�شة اإذا كان لها 

تاأثري اأخالقي اأو �شيا�شي، ومن ثم على الثقافة اأن حتّفز يف كل فرد القدرة على 

تنظيم املعلومات بطريقة ذكية وخ�شبة، اإذ اإن تعدد م�شادر املعلومات ميكن 

اأن ي�شبح عائًقا اإذا مل تعرف كيفية اإقامة العالقات بني املعطيات املتاحة لنا، 

ف�شل. وو�شع ت�شل�شل هرمي لها، وبالتايل اتخاذ االختيار االأ

❁    ❁    ❁

�شيكون  مواجهتها،  املعرفة  جمتمعات  على  التي  التحديات  اإح��دى  اإن 

من، اللذين ميثالن النتيجة االجتماعية  جمابهة عدم اال�شتقرار، وانعدام االأ

وال�شيا�شية للتقدم العلمي واالبتكارات التكنولوجية، اإذ اإن اخلربة ميكن اأن 

ا قدًرا كبرًيا من الريبة، ومن اجللي اأن  تنتج حقائق يقينية، لكنها تنتج اأي�شً

»جيو�شيا�شة« القرن الواحد والع�رسين، قد تاأثرت بعمق نتيجة لربوز جمتمعات 

ن املعرفة، واملعلومات ي�شكالن اأكرث فاأكرث املوارد اال�شرتاتيجية بامتياز،  املعرفة، الأ

والرهان ال�شيا�شي امللح، يف جمتمعات املعرفة، �شيكون الهدف للح�شول على 

اأو  للبناء  ال�رس،  اأو لعمل  ت�شتخدم لعمل اخلري  املعرفية، واملعرفة قد  املوارد 



جمتمع املعرفة.. كيف ميكن اأن ي�صبح واقعًا؟!

19 2010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

للهدم، اإال اأن هذا القول ال يعني اأن ن�شع التقدم مو�شع ال�شك، بل الت�شاوؤل 

ن�شان االنتفاع  يف بع�س احلاالت عن عقالنية امل�شعى العلمي الذي ا�شتطاع االإ

خالقي للمعرفة، علينا ال�شعي اأكرث من اأي وقت  به، وبالنظر اإىل احلياد االأ

م�شى من اأجل �شمري اأخالقي و�شيا�شي ملجتمعات املعرفة..

�شتجد جمتمعات املعرفة نف�شها يف مواجهة �شكوك متزايدة حول م�شتقبل 

ر�س، فت�شاعد املخاطر الناجت عن تناق�س املوارد الطبيعية،  الب�رسية وكوكب االأ

ال�شمال  بني  التفاوت  وخا�شة  اأك��رث،  املوجود  التفاوت  تعزيز  اإىل  ي��وؤدي  قد 

الدولية،  اأو  �شواء منها املحلية  امل�شلحة،  اإن غالبية ال�رساعات  اإذ  واجلنوب، 

ناجمة من قريب اأو بعيد عن �رساعات لل�شيطرة على املوارد الطبيعية، �شواء 

مر بنزاعات لال�شتحواذ على مواد اأولية، اأو باأ�شكال عنيفة من التناف�س  تعّلق االأ

غرا�س متناق�شة )احلرب من اأجل  طراف التي ت�شتعمل املورد نف�شه الأ بني االأ

الطاقة- احلرب من اأجل املياه..(

اإن اأحد التحديات التي على جمتمعات املعرفة اأن تواجهها �شيكون خلق 

اأ�شكال م�شتدامة، وت�شاورية لال�شتعمال ال�شلمي للموارد، لتجنب ال�رساعات 

اأو احلروب بال�شوابط والتحكيم، وهي مهمة ال ميكن اأن تتم بفاعلية من 

دون تعبئة علوم الطبيعة واملجتمع، ومن دون تقا�شم املعرفة، التي يتطلب 

تقّدمها م�شاركة اجلميع..

مور التالية: دعائم جمتمع املعرفة لكي ت�شبح حقيقة ينبغي القيام باالأ

بقاء  �- ارتقاء اأف�شل باملعارف املوجودة ملكافحة ال�رسخ املعريف، وذلك باالإ

الكفاءات  بفعل هجرة  كثرًيا  تناق�شت  والتي  املوجودة،  البلدان  على قدرات 

التي متيل اإىل االزدياد..
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تعبئة  يتطلب  النامية،  البلدان  املوجودة يف  املعارف  بغنى  الوعي  اإن   -�

كل اأطراف املجتمع، من اأجل اإعالء القيمة اأو �شيانة النوعية، ولن ت�شتحق 

فراد اأن يغدو  جمتمعات املعرفة ا�شمها اإال اإذا ا�شتطاع اأكرب عدد ممكن من االأ

منتًجا للمعرفة، وال يظل جمرد م�شتهلك للمعرفة املتوافرة حالًيا.

التي  التحديات  مبواجهة  ت�شمح  املعرفة،  ل�شيا�شات  اأف�شل  تكامل   -3

تطرحها »العوملة«، واال�شتجابة ملقت�شيات تنمية توؤ�ش�س على املعرفة، والعمل 

على اإ�رساك اأكرب عدد من ال�شكان، من خالل اإقامة البنى التحتية للمعلومات، 

تقدًما،  ق��ل  االأ البلدان  ت�شامني مع  العاملي من خالل جهد  امل�شتوى  وعلى 

وتزايد للمعونة العامة للتنمية..

وف�شوله يف  اأفكاره  لقد طرحت  �شيا�شة،  اأم  املعرفة هل هو حلم  جمتمع 

درا�شات معّمقة وجّدية يف اأدبيات »اليون�شكو« ويف موؤلفات وم�شاريع عديدة، 

قام بها كبار العلماء يف العامل، واأح�شب اأن هذا املجتمع ميكن اأن ي�شبح واقًعا 

لو  فيما  والثقافية،  واملعرفية  ن�شانية  واالإ خالقية  االأ اأبعادها  بكل   للتنمية 

اأح�شنا الدرا�شة واملعاجلة والتطبيق.

¥µ
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)ال�سام)1( وليبيا وال�سودان والعراق)2(( بدائل قوتها

	

�رسة	ال�صاد�صة	بح�صارتها	واقت�صادها،	 م�������رس	يف	دولتها	القدمية	وحتى	الأ

و�صوري������ة	باأ�رستيها	ال�صابعة	والثامنة	امل�رسيتان	�صدتا	فراغاً	يف	احلكم	اأعطيا	

�رسة	الثالثة	ع�رسة	حيث	 م�رس	واملنطقة	قوتها،	ثم	عادت	م�رس	لل�صيادة	حتى	الأ

دب	ال�صعف	فيتدخل	العرب	العموريون	)الهيك�صو�س(	وحكموا	بر�صا	ال�صعب	

امل�������رسي	حيث	تقول	امل�ص������ادر	)دخلوا	ومل	ي�رسبوا	�رسب������ة	واحدة(	ثم	عادت	

�������رسة	الثامنة	ع�رسة	ومتثلت	من	)�صقنن	رع(	و)حتومت�س	 قوة	م�رس	فجاءت	الأ

رخ وباحث يف الرتاث العربي. موؤ

العمل الفني: الفنان  حممد بدر حمدان.

❁

ò

اجلذور امل�شرتكة لتاريخ العرب القدمي

)م�رص  املحـــــــــــور ( 

❁
د. حممد بهجت قبي�سي
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�رسة 19 وم�ؤ�س�سها  الثالث(، ثم اأتت الأ

ول(  )ح�ر حم������ب( و)رعم�سي�������س الأ

ول ورعم�سي�������س الث������اين  و�سيت������ي الأ

العظي������م ال������ذي دانت اإلي������ه عنا�رس 

دب ثم دب  القت�ساد واجلم������ال والأ

ال�سع������ف باأرج������اء الب������اد فاأنقذها 

أ�سه������م )�سا�سنق(  الليبي�������ن وعل������ى را

ف��س������ل ليبي������ا بباد ال�س������ام وم�رس 

وال�س�������دان وحيث طبيع������ة احلياة . 

انتهى املنحى ال�سيا�سي لليبيني بع�دة 

لينقذوا  ال�س�دانيني  العم�م������ة  أبناء  ا

املنطق������ة من �سباتها وهكذا م�رس ثم 

الع������راق بدخ�ل العرب )العم�ريني/ 

أو م������ا عرف�������ا بالدولة  رامي������ني( ا الآ

�س�رية احلديثة ومتثل قيادتها اأكرب مثقف  الآ

آ�س�������ر باين ب������ل( الذي حمل  آن������ذاك وه� )ا ا

ول ورعم�سي�س الثاين من  م�سلتني ل�ست������ي الأ

م�رس اإىل نين�ى تخليداً لذكراهم.

اجلذور امل�شرتكة

وىل تق�ل بالهجرة  هن������اك نظريت������ان: الأ

أم������ا نحن فمع  والثاني������ة تق�ل باجل�������لن، ا

أو  �سب������اب مناخية ا النظريت������ني: الهج������رة )لأ

�سب������اب  اجتماعي������ة( والثاني������ة اجل�������لن )لأ

أو بدوية(. مناخية ا

ف������اإذا تكلمن������ا ع������ن التاري������خ ال�سيا�سي 

للمنطق������ة فم������ن امل�شتح�ش������ن اأن نتكلم عن 

التاري������خ الجتماع������ي يف نظريت������ي الهجرة 

واجلولن.

�رسات: قبل 3�00ق.م �- ما قبل االأ

ففي م�������رش هذه ح�شارة )ج������رزة( قبل 

3200ق.م فقد ظه������ر لدينا يف علم النوعية 

�شواني������ة  اأدوات  اأن   )TYPOLOGY(

ردن  جاءت م������ن )تلي������الت الغ�ش������ول( يف الأ

ولبنان )جبي������ل( اإىل جرزة وكذلك جرار من 

بالد ال�شام �شببه������ا هجرة �شكان بالد ال�شام 

له �شت يف بالد ما  مل�رش. وكذل������ك وجدنا الإ

بني النهرين، ينتقل يف عبادته اإىل الدلتا يف 
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�رشات واأما العنا�رش يف الدلتا  م�رش قب������ل الأ

فهي عربية عموري������ة )فرزات �ص88(، ومن 

املوؤكد اأن احلرب بني عبادة �شت الرافدي يف 

الدلت������ا وعبادة حر ال�شعيدي كانت م�شتمرة 

يف م�رش العليا وم�رش ال�شفلى.

ومن الثابت اأن 19 ملكاً عمورياً من بالد 

ال�شام حكموا الدلت������ا قبل الفرعون مينا اأي 

�رشات. ما قبل الأ

ومن الثاب������ت اأن مملكة ال�شمال )الدلتا( 

�رشات اأ�شولهم م������ن ال�رشق وا�شمهم  قبل الأ

)ال�شم�شوح������ر( مبا فيهم ال�19 ملكاً )حممود 

عبد احلمي������د اأحمد �������ص42( واأكرث اأهمية 

أه������ل اجلنوب )اأي ال�شعي������د ينتمون اإىل  اأن ا

أي�شاً.  �رشات ا ال�شم�شو حر اأي�شاً( هذا قبل الأ

حيث اإن احل�ش������ارة امل�رشية اأخذت طريقها 

م������ن ال�شم������ال اإىل اجلنوب م������ن الدلتا اإىل 

ال�شعيد. )فرزات �ص89(.

����������رسات: )ال��ع�����رس  �- م���ا ب��ع��د االأ

التاأريخي( 3�00ق.م.

وىل  �رشة الأ أم������ا يف الع�رش العتي������ق )الأ وا

. فق������د وح������دت م�������رش العليا 
)3(

والثاني������ة(

وال�شفلى ومتَّ التزاوج، وكان اأهمه ذاك الذي 

متَّ للعربية العمورية الدلتاوية )نية حوطب(. 

ويف ه������ذه الفرتة ا�شتم������ر ال�رشاع بني عبادة 

�رشة  �ش������ت الرافدي وحر ال�شعيدي طوال الأ

وىل. الأ

ع������راب يف ن������زاع مع  ا�شتم������ر الب������دو الأ

ملوك م�رش وهم خ������الف العرب العموريني 

املتح�رشين يف الدلتا.

�رشة الثانية اأن عادة  واأهم م������ا كان يف الأ

دفن احلا�شية مع امللك جتلت مع امللك دجر 

وكان������ت �شائدة هذه العادة فيما بني النهرين 

ويف الفرتة نف�شها وه������ذا دليل اآخر للعادات 

امل�شرتكة يف جذورها بني املنطقتني.

�������رشة الثالثة ببناء  �ش������ادت م�رش م������ن الأ

هرامات والتي تالزم فيها بناء الزاقورات  الأ

�������رشة ال�شاد�شة وقد متَّ  يف الع������راق وحتى الأ

�رشة: 6-1(  فيه������ا اأي يف الدولة القدمية )الأ

متزامناً مع العراق مبا يلي:

بن������اء  قابله������ا  هرام������ات  الأ بن������اء   -1

الزاقورات.

2- تطور الكتابة يف املنطقتني وباأ�شلوب 

كتابي واحد )األ وهو الكتابة املقطعية( واإن 

�شكال لكنها متحدة بالفكرة. اختلفت الأ

كتابة ال�شيم الرافدية وامل�رشية اأي   -3

كتابة التعمية وال�شيفرة.

بناء ال�ش������دود والقنوات يف كل من   -4

م�رش والعراق وبالد ال�شام.

نعم بع������د هذه ال�شي������ادة خبت م�رش يف 

�������رشة ال�شاد�شة و�شاخ������ت فجاءت  نهاي������ة الأ

�رشت������ان ال�شوريت������ان ال�شابع������ة والثامن������ة  الأ

2230ق.م. وحافظتا عل������ى وحدة م�رش مع 
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أ�شماء ملوكهم )ذات  اأجزاء من بالد ال�شام وا

اجلر�ص العربي( طالل وخندي.

�������رشة احلادية ع�������رشة )2050ق. واإىل الأ

آث������ار منتوحوتب الثاين  م( تدلن������ا كتاب������ات وا

عراب يف  أنه كان على ات�ش������ال مع البدو الأ ا

�شينا ومع الع������رب العموري������ن )العمو( وقد 

�شادت العالقات بني خالف ووفاق يف عهد 

منتوحوتب الثاين.

�������رشة 12 وموؤ�ش�شها )اأمني  ون�شل اإىل الأ

ول  حمات( فقتل������ه حرا�شه وابنه �شنو�رشت الأ

يف ليبي������ا. )ي�رشف على �شوؤونها(. فجاء هذا 

أثراً موزعاً  الليبي وترك ما ينوف ع������ن 35 ا

أ�شوان وت������رك �شنو�رشت  بني راق������ودا وحتى ا

م�شلة يف ايوان )اأون/املطرية(.

وهذا �شنو�������رشت الثاين يبن������ي عالقات 

أب�شا. جيدة جداً مع العموريني وزعيمهم ا

ثم ياأتي �شنو�رشت الثالث فيبني عالقات 

جيدة جداً مع العموريني حتى ي�شل اإىل نهر 

الليطاين.

أت������ي اأمني حم������ات الثال������ث ويبني  ث������م يا

عالقات جيدة مع العموريني الذين �شاعدوه 

أن������ه عمر ق�رش التيه  يف مناج������م �شينا فرنى ا

ق������رب الفيوم، وهن������اك مثيل ل������ه يف كريت 

كنو�شو�ص �شمي )ق�رش الليبريانت(.

أه������م اأعم������ال الدول������ة الو�شطى  وم������ن ا

�رشات  )2050- 1786ق.م( والت������ي مثلت الأ

أنه كان له������ا عالقات طيبة وجيدة  11-13 ا

مع اجل������ريان ليبيا وبالد ال�ش������ام وال�شودان. 

وكان العموريون بهجرة دائمة وبرزت ن�شو�ص 

اللعن التي تخ�ص بع�ص العموريني امل�شيئني. 

�رشة 13 مبل������وك �شعفاء ولي�شوا  وانته������ت الأ

اأ�شالء، ف������اإذا  بالعموريني ي�شتلمون ال�شلطة 

أ�شه������م �شلط وق������د �شماهم  به������دوء وعلى را

مانت������ون بالت�شمية اليوناني������ة )هيك �شو�ص- 

HEK-SOS( وجرت عليهم هذه الت�شمية 
أثراً بالكتابات امل�رشية نهائياً  التي مل جند لها ا

بينما ورد ا�شم )عمو( اأي عموري وبها ق�شد 

امل�شت�رشقون بهم الهيك �شو�ص.

نعم دخل امللوك العرب العموريون واعتلوا 

العر�������ص دون اأن ي�رشبوا �رشبة واحدة. لكن 

اتهمهم امل�شت�رشق������ون التوراتيون اليوم باأنهم 

بدو وغزاة.

فاأم������ا كونهم بدو فبع������د كل كتابة عنهم 

أنهم اأدخلوا احل�شان  أ�شطر قليلة نرى ا وبعد ا

مل�رش واأدخلوا العربة واأدخلوا �شناعة احلديد 

وط������وروا �شناعة الربونز وط������وروا الزراعة 

)فال نع������رف كيف كان هوؤلء ب������دواً ولو اأن 
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أ�شا�ص احل�ش������ارة هي البداوة كما يقول ابن  ا

خل������دون، لكن حني ا�شتالمه������م احلكم كانوا 

على قم������ة احل�شارة )الثقافي������ة/ الفكرية، 

واملدنية/ املادية(.

أنهم غزاة فهم عموريون �شكان الدلتا  أما ا ا

�رشات كما بينا وجند الن�شو�ص  منذ ما قبل الأ

امل�رشي������ة تقول اإن املل������وك العموريني الهيك 

�شو�ص: )دخلوا ومل ي�رشبوا �رشبة واحدة(.

أبو  ومن حكامهم: »نبطي و�شلط وبنون وا

 )رعيان( 
)4(

أبو في�ص وبانا�ص والريان خنان وا

أبو في�������ص الثاين«، ومن مميزاتهم  أ�شي�ص وا وا

أنهم تركوا احلكام املحليني يحكمون. واأهم  ا

م������ا يف النقو�������ص ذلك ال�شج������ال الذي جرى 

ب������ني �شقنن رع وجمل�ص ال�ش������ورى لديه، حني 

بي في�ص(  فكان  يق������ول )�شاأبقر بطنه( اأي )لأ

جواب جماعته، وملاذا؟ فهم يقومون بزراعة 

اأر�شهم )اأي بالدلت������ا( ويعملون بها ويرعون 

أب������و في�ص ل�شقنن رع  لن������ا خنازيرنا، ور�شالة ا

ح������ني ي�شعر باأنه يتحرك لتمرٍد ما فري�شل له 

الر�شالة ال�شه������رية )اإن اأ�شوات اأفرا�ص النهر 

لتزعجني( ويطلب من �شق������نن رع ا�شكاتها. 

على كل حكم العموريون م�رش من 1730ق.

م- 1575ق.م. وهي الفرتة التي لزمت حكم 

العموري 1793-1575ق. العربي  حمورابي 

م. ودولة ميحا�ص العربية العمورية 1750-

1575ق.م )لنالح������ظ اأن بداي������ات احلك������م 

وانتهائه متالزمات(.

بعد ذلك:

عادت م�رش وا�شتلم������ت احلكم بدءاً من 

أبي������ه �شقنن رع. يف هذه  كامو�������ص بعد مقتل ا

الفرتة ل بد اأن نبني اأن هناك تعاوناً وا�شحاً 

بني النوبيني والعموريني، ح�شم املعركة اأحم�ص 

وبداأت العنا�رش امل�رشية ت�شيطر على البالد 

)اأي م�رش و�شورية وليبيا على اأدنى حد( اإىل 

ول ومن بعده حتومت�ص  أت������ى حتومت�ص الأ اأن ا

الثال������ث و�شيط������ر �شيطرة كامل������ة على بالد 

ال�شام وم�رش واأجزاء من ليبيا.

أ�شها  �رشة التا�شعة ع�رشة على را وتاأتي الأ

ول ال������ذي اأرجع عبادة �شت البابلي  �شيتي الأ

أَ�ْشَه������ر فرعون  )ال�شيط������ان( ويحكم بع������ده ا
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 )5(
م�رشي ذي الهوى ال�شامي رعم�شي�ص الثاين

وبداأت وح������دة حقيقية �شملت ب������الد ال�شام 

وم�رش بكاملها وجتلى ذلك بدعم الكنعانيني 

له يف معركة قاد�ص بع������د قربه للهزمية من 

احلثيني )احلطي������ني( يف ال�شمال وقد ترك 

لنا رعم�شي�ص الثاين اأهم نق�ص امل�شمى بلوحة 

أربعمئة �شنة  ربعمئة وهو احتفاله مب�شي ا الأ

على دخول العموريني الهيك-�شو�ص 1730-

1330ق.م. )عب������د احلمي������د �������ص125( اإىل 

م�رش.

ت  آثار رعم�شي�ص الثاين مالأ ولنن�شى اأن ا

الدني������ا من نهر الكلب �شم������ال بريوت وحتى 

ال�شودان.

�رشة 19 جن������د فرعوناً �شورياً  وبنهاية الأ

حك������م يف م�رش )ول نق������ول حكم م�رش(، بل 

أر�ش������و )ير�شو(. وقد  حك������م يف م�رش ي�شمى ا

تالزم ذلك مع ظهور اأول واأطول نق�ص عربي 

آرام������ي امل�شم������ى نق�ص ال�شف������رية الذي �شم  ا

جغرافياً م�رش واجلزي������رة العربية بدءاً من 

منابع دجلة والفرات وحتى �شالل يف اخلليج 

اأو عمان ح�شب اخلريطة املرفقة.

اأ�شماء )اأرقام( خريطة نق�س ال�شفرية ال�شابقة:

كتك1

اأرفاد2

آرام3 ا

م�رش4

آرام وحتتها5 عاليل ا

حلب6

آ�شور7 ا

مديرا8

ماري با9

مّزة10

م بال11

�شريين12

تواأما13

بيت ئيل14

بينون15

اأدنة16

اعزاز17

اإدما18

بني جي�ص/ كي�ص19

بني �شالل20

آرام كلّها21 ا

عراقو22

يادي23

بيت زماين24

لبنان25

يربود26

دم�شق27

عاد28

بقاعاتا29

م�رش30

ماأدبا31
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آبار املاء32 ا

بّكة )مّكة(33

أّكاد34 ا

امياءم35

تل امي36

أ ال�شعف يدب كالع������ادة يف م�رش، فهذه  ب������دا

�رشة  �رشة ال�21 وهي عبارة عن اأ�رشتني: الأ الأ

�رشة 21  أ�شي������وط، والأ 21 يف ال�شم������ال حتى ا

يف اجلنوب. وم������ن الهام اأن ن�ش������ري اأن ملك 

جبيل امل�شم������ى زكريا بعل مل يوافق على هذا 

النف�شال ورّد على ر�شول ملك الدلتا امل�شمى 

الكاهن ونامون مبا ل يليق.

نقاذ من ليبيا  أت������ي الإ يف ه������ذه احلماأة يا

�������رشة 22 الليبي������ة وتق�شي على  عل������ى يد الأ

�رشت������ني املتنازعتني يف م�������رش ليلم �شمل  الأ

م�رش وليبيا وبالد ال�ش������ام على يد �شي�شنق. 

وقد اتخذ م������ن �شان احلج������ر )تاني�ص( يف 

الدلت������ا عا�شمة له و�ش������ادق �شي�شنق الليبي 

وخلفاوؤه املمالي������ك الكنعانية كافة يف القرن 

العا�رش والتا�شع قبل امليالد.

دب ال�شع������ف بالليبيني كما العادة فاأتتنا 

�������رشة 25 قادمة من ال�ش������ودان هذه املرة  الأ

�رشة النبتاوي������ة بقيادة )بعنخي/)6(  وهي الأ

بع������ن خي النوبي( من كو�ص اإىل طيبة واحتل 

من������ف لكنه ترك ملك ال�شم������ال حاكماً على 

منف وعاد اإىل كو�ص.

يف ه������ذه الفرتة حر�ص حاكم منف )اآخر 

�������رشة 24( الذي ترك������ه الكو�شيون  مل������وك الأ

النبتاويون حاكماً على منف. نعم لقد حر�ص 

ه������ذا احلاك������م يف من������ف الفل�شطينيني �شد 

�شوريني. الآ

آ�شور العراق  ف������اإذا ب�)�شني حريب( م������ن ا

ثم )اأ�رش ح������دون( يدخلون الدلتا ثم يف املرة 

الثانية ي�شلون اإىل طيبة بقيادة مثقف ع�رشه 

ول  آ�شور ب������اين بل. وملحبت������ه ل�شتي الأ وه������و ا

ورعم�شي�ص الثاين حم������ل م�شلتيهما من اأون 

)7(
)ايوان( وحتى نينوى )فلنتاأمل ذلك(.

�رشتان ال�شوريتان 8+7. 1( الأ

2( الع������رب العموريي������ون )الهيك 

�رش )14 - 17(. �شو�ص( الأ

�رشة 22 ومابعدها الليبية. 3( الأ

�رشة 25 ال�شودانية. 4( الأ

�رشة 25. �شوريون نهاية الأ 5( الآ
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م�رس �رسكة قاب�شة

ال�������رشكات القاب�ش������ة: هي تلك  تعريف 

ال�������رشكات العامة التي تول������د �رشكات وتقبل 

بان�شمام �رشكات اإليها.

نعم الدلتا هي راأ�ص الوطن العربي والنيل 

ووادي الني������ل )م�رش وال�شودان( هما العمود 

الفقري لهذا الوطن و�شمال اأفريقيا، )ليبيا( 

ي�������رش واجلزيرة العربية من  وهي اجلناح الأ

اجلناح الأمين.

فر�ش������ت ح�شارتها عل������ى حو�ص البحر 

املتو�ش������ط وو�شلت حت������ى ال�شن������د )بانت�شار 

رامية(. فهذه هي اجلذور  اللهجة العربية الآ

امل�شرتكة.

ومع ذلك هذه م�رش تقبل العموريني �شكان 

بالد ال�شام والليبيني �ش������كان �شمال اأفريقيا 

�شوريني  والآ اجلن������وب  �ش������كان  وال�شودانيني 

�شكان العراق ليكونوا �شيوفاً ب�رشكات  وافدة 

اإليها. وهذه م�������رش تولد �رشكاتها لت�شل اإىل 

ليبي������ا وال�شودان وب������الد ال�شام وحتى ما بني 

النهرين زمن حتومت�������ص الثالث. فهو يقطع 

نهر الفرات يف جرجمي�ص وتعي�ص البلدان يف 

ظل م�رش اآمنة وادعة.

قط������ار العربية قائمة  اإن الوحدة بني الأ

من������ذ فجر التاريخ عدا ثالث������ة قرون تقريباً 

غريق  )312-30ق.م( كان������ت فرتة حك������م الإ

للمنطق������ة. فقد كان النف�ش������ال بني البيت 

ال�شلوق������ي يف �شوري������ة والبي������ت البطلمي يف 

م�رش. ماعدا ذلك فهذه الوحدة تتم يف ظل 

أباطرة  احلكم الروماين للمنطقة وبف�شل 9 ا

ع������رب حكموا روم������ا من �شن������ة 98م وحتى 

249م. وا�شتم������رت الوحدة بعد ذلك يف ظل 

�شالمي. احلكم العربي الإ

مل نع������رف النف�ش������ال اإل يف الف������رتات 

التالية:

غرق������ة  الأ زم������ن  312-30ق.م   -1

)ال�شلوقيني والبطاملة( وخالفاتهم.

من 1918م وحتى اليوم.  -2

واأخرياً: وا حريتاه.

أنف�شنا تفرقنا ومثال اليوم  عندما حكمنا ا

خري �شاهد.

وعندما حكمنا الغريب ُوحدنا. فهذه فرتة 

خميني )539-333ق.م(  احلكم الفار�شي الإ

رامية لغة لها  التي اّتخذت اللهجة العربية الآ

أ�شوان، وهذه فرتة احلكم  من ال�شن������د وحتى ا

الروم������اين )64ق.م- 632م(، وه������ذه ف������رتة 

احلك������م العثماين كان ي�شتطيع الفرد العربي 

اأن ياأتي من منابع دجلة والفرات مروراً ببالد 

أو  طل�شي ا ال�شام وم�رش وليبيا حتى ي�شل الأ

ي�شل بحر العرب دون تاأ�شرية دخول. بل دون 

تاأ�شرية خروج وتاأ�شرية دخول.
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الهوام�ش:

ورد ��شم �ل�شام يف ن�شو�ص �للعن �مل�شرية يف �لقرن 19ق.م )�أُ�شام(.  -1

ورد ��ش��م �لع��ر�ق بنق�ص �ل�شف��رة �ملوؤرخ يف �لق��رن 12ق.م با�شم )عر�ق��و( وهذ� ال ينفي وج��ود �ال�شم قبل هذ�   -2

�لتاريخ.

�شرة �شفر �شوف لن نتكلم عليها. هناك �الأ  -3

خباريني �لعرب �أن ملكاً حكم م�شر ي�شمى �لريان بن �لوليد. جاء عند �الإ  -4

 �لهوى: ففي هذه �لُعجالة �شن�شر �إىل ثالثة مالمح:
ّ

�أما من ناحية �أّن رعم�شي�ص �لثاين �شامي  -5

ول فهو ع�شك��ري: ففي �ل�شنة �خلام�شة من حك��م رعم�شي�ص �لثاين قام رعم�شي�ش���ص بحملته �ل�شهرة  فاأم��ا �مللم��ح �الأ

يف �شوري��ة جتّل��ت يف معركة قاد���ص، وقد �أعانه �لعموريون يف جن��وب بالد �ل�شام، لكّننا نعلم جميع��اً �أّن رعم�شي�ص 

كاد يخ�ش��ر �ملعركة ح��ني حا�شره �حلطّيون )�حلثّيون( من �لغرب ومن �جلنوب. وجُتم��ع �مل�شادر �أنه لوال تدخل فرقة 

ع�شكري��ة من �لكنعانيني يف �ملعركة ل��كان �لو�شع خالف ذلك. وَدْعُم �لكنعاني��ني لرعم�شي�ص �لثاين له مدلوالته 

�لتي ُتف�شر بنو�ح �شّتى. فهل ين�شى رعم�شي�ص �لثاين ذلك وال �شيما �أّن �ملعركة وهذ� �لدعم �لكنعاين كان يف بد�ية 

حكمه �لذي ��شتمر �أكرث من 60عاماً.

له �شت �لر�فدي زمن �لعرب �لعموريني )�لهيك�شو�ص( وقد جتّلى ذلك  و�أم��ا �مللمح �لثاين: فهو �حتفاله باإعادة عب��ادة �الإ

له �لر�فدي يف م�شر مبنا�شبة  ربعمئة. نعم يحتفل رعم�شي�ص �لثاين بعبادة هذ� �الإ يف �للوحة �ل�شهرة �مل�شماة لوحة �الأ

مرور 400عام على �إعادة عبادته.

و�أّما �مللمح �لثالث: فهو ت�شميته البنته �لبكر من نفرتاري، فقد �شّماها با�شم عربي كنعاين/ عموري )بنت عناة( )كري�شتيان 

ل�شن يف بالد �ل�شام �شيفاً  لهة �لتي ال يغيب ذكرها عن �الأ ليبالن، �ص �ص232-261(. من هي عناة: هي تلك �الآ

مطار، �إله �خلر،  نو�ء، �إله �لربق و�لرعد و�الأ له حدد �لذي يحّدد �الأ وال �شتاًء. عناة )�إدر�ج �شكل من �ملادة( �أخت �الإ

له حدد )فتجّف  له موت ويقتل �الإ فق��د �أتت �أ�شطورة حدد وموت لتقول: �إنه يف بد�ية �ل�شيف )�أيار/ مايو( ياأتي �الإ

مطار، وهنا تاأتي عناة �لتي تعاين من موت �أخيها حدد حتى ياأتي �شهر )�أيلول/ �شبتمرب( فتتدّخل  �ل�ّشماء( وتقف �الأ

له موت )لكنه �ملوت( ويبد�أ حدد  رباب )ئيل( )�هلل(  فيحيي لها �أخاها حدد فياأتي حدد ويقتل �الإ عن��اة م��ع رب �الأ

بعمل��ه فتاأت��ي �لغيوم ويركبها حدد »��شم��ه يف �أجاريت )ر�كب �لعرب��ة RAKIB'ARABAH( �أي ر�كب �لغيمة 

له موت ويقتل حدد وهكذ�.. مطار«، وتبد�أ �ل�شنة مو�شمها، وهكذ� حتى ياأتي �شهر �أيار فيقوم �الإ حاملة �ملاء و�الأ

مطار وخر �ل�شماء �لذي  ل�شن يف بالد �ل�شام، �لتي تعتمد يف مو�شمها �لزر�عي على �الأ فذكر حدد وعنات ال يفرت عن �الأ

اليحدده حدد.

 �لهوى(.
ّ

نعم هذ� هو رعم�شي�ص �لثاين )�شامي

بعن خي: بعن �لعني ز�ئدة= بن خي )�أخي بن �أخي(. ر�جع �لعني �لز�ئدة كتاب مالمح �ص195 وردت بعن مبعنى   -6

�بن �ص196.

�شرة 25 �أي�شاً. �شوريني يف نهاية �الأ �شرة 25 وكذلك �شنف �الآ �شنف مانتون �لكو�شيني يف �الأ  -7
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ح�شن، �شليم، م�شر �لقدمية، �لهيئة �لعامة للكتاب.  -

دنى �لق��دمي )م�شر �لقدمية وح�شارته��ا(، من�شور�ت جامعة  ف��رز�ت، حممد حرب، حما�ش��ر�ت يف تاريخ �ل�شرق �الأ  -

دم�شق، 1989.
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جابة  اث ل������دى كتابته �شع������ره؟ واإن كانت الإ ه������ل ا�شتلهم ن������زار قبَّاين الترُّ

يرُّ 
اث امل�شتلهم يف �شعره؟ واأ يرُّ تراٍث ا�شتلهم؟ وكيف متثَّل هذا الترُّ

ِب�»نع������م«، فاأ

لليَّة؟ عر اجلماليَّة الدَّ ى يف اإنتاج فاعليَّة هذا ال�شِّ دَّ
أ دوٍر ا

جابة عن �شوؤال اآخر هو: ما  أ بالإ �شئلة اأن نبدا جابة عن هذه الأ  تقت�شي الإ

وؤال نقول: جابة عن هذا ال�شرُّ اث؟ يف الإ هو الترُّ

ن�ش������ان املعا�رص م������ن اإجن������ازات اأ�شالفه يف  اث ه������و كلرُّ م������ا يرثه الإ
رُّ

ال������ت

ناقد واأديب واأ�شتاذ جامعي لبناين.

العمل الفني: الفنان دلدار فلمز.

❁

ò

اين اث يف �شعر نزار قبَّ ا�شتلهام الترُّ

❁
د. عبد املجيد زراقط
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ميادين احلي������اة جميعها: الثَّقاف������ة، الفنون 

دب، التَّاريخ، العادات والتقاليد  ������ة الأ وخا�صَّ

ثار، اإلخ..
عبيَّة، الآ واملعتقدات ال�صَّ

عري: عر واخليال ال�شِّ مفهوم ال�شِّ

نَّ 
أ يتبيَّ قارئ �صعر نزار قبَّاين، بو�صوح، ا

نَّ 
أ عر، يف جان������ٍب منه، تراثي وا مفهوم������ه لل�صِّ

ة، يف كثرٍي من ق�صائده،  خياله ي�صتقي امل������ادَّ

اث،  عريَّة منها، من الترُّ ل �صوره ال�صِّ التي ي�صكِّ

نَّ العامل ال������ذي ي�صتلهمه هذا 
أ ما ي�ص������ري اإىل ا

عريَّة، تراثي. ويف  ل �صوره ال�صِّ اعر، لي�صكِّ ال�صَّ

�صبيل بيان ذلك، نقراأ مناذج من �صعره.

ففي ق�صيدة »ورق������ة اإىل القارئ«، التي 

عريَّة: »قالت  اعر جمموعته ال�صِّ ر بها ال�صَّ ي�صدِّ

أنَّه  م������راء«، ال�صادرة عام 1944، نرى ا يل ال�صَّ

عريَّة، وبناء مقعد  ي�صعى اإىل حتقيق ذاته ال�صِّ

م�������س، ومي�ص������ي يف �صعيه مثل  ل������ه على ال�صَّ

������ة، ودندنة البدو، وبكاء  مي�س الهوادج �رشقيَّ

املاآذن..، يقول:

���ًة َك���َم���ْي�������س ال������ه������وادج.. ����رق���يَّ

احلدا ُح��ْل��َو  م�س  ال�شَّ على  تر�سُّ 

َك����َدْن����َدن����ة ال����ب����دو ف�����وق ����ري���ٍر

��دا م���ل ي��ن�����ش��ف ف��ي��ه ال��نَّ م���ن ال���رَّ

وم�����ث�����َل ب�����ك�����اِء امل������������اآذن، ������رُت

امل���دى ���ش��ح��و  اأج�������رُح  اهلل  اإىل 

���ئ ج��ي��ب��ي.. جن���وم���ًا واأب��ن��ي اأع���بِّ

مقعدا يل  م�س  ال�شَّ مقعد  على 

ل��ن��ج��م��ات��ه��ا ل�����ب�����الدي..  اأن������ا   ..

)�(
دى.. للنَّ ذا..  لل�شَّ لغيماتها.. 

ل  ������ري اإىل اهلل ي�شكِّ فر/ ال�شَّ يف ه������ذا ال�شَّ

اعر ف�شاًء تراثيَّاً يعود بالقارئ اإىل حياة  ال�شَّ

الب������دو، حيث كانت متي�ص اله������وادج، وير�صُّ 

ع������ر »حلو احل������دا«، واإىل حياة امل�شلمني؛  ال�شِّ

ذان �ش������وت اإمي������ان..،  حي������ث كان يُْرَف������ع الآ

اعر، هنا، يعل������ن انتماءه اإىل هذا العامل  فال�شَّ

أنَّه »حلو احل������دا«، و»دندنة  ويع������رِّف �شعره با

ع������ري العربي القدمي  الب������دو«، اأي الغناء ال�شِّ

ات، ما  ل في�شاً من نبع الذَّ وَّ
اإبَّان �شدوره الأ

اث، لدى نزار قبَّاين، 
ُّ

نَّ ا�شتلهام ال������رت
أ يعني ا

ع������ي اإىل قول »حلو  يب������داأ من هنا، م������ن ال�شَّ

احل������دا«، ع������الوة على ما مل�شن������اه من خيال 

ت�شكنه ذاكرة تراثيَّة.

ن نوؤيِّد ما نذه������ب اإليه بنماذج 
وميك������ن اأ

اأخرى نذكرها على �شبيل املثال:

عر الالَّهث  ال�شِّ اع������ر م�شبِّه������اً  يقول ال�شَّ

خلف حبيبته ب�شنابل تُركت بغري ح�شاد:

عر يلهث خلفها �شارت معي، وال�شِّ

ك�����ش��ن��اب��ل ُت����رك����ت ب���غ���ري ح�����ش��اد

)�ص/274(
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يَّة  ورة احل�شِّ ة هذه ال�شُّ اعر مادَّ ياأخذ ال�شَّ

ا من  لي�������ص من حقول القمح فح�ش������ب، واإنَّ

نابل التي ترُْتك من  اإح�شا�ص الفالَّح بلهاث ال�شَّ

أنَّه  نابل تُ�ْشِدر �شوتاً كا دون َح�َشاد، فهذه ال�شَّ

وت ل يعرفه اإلَّ من َخرِب  الُّله������اث. وهذا ال�شَّ

حياة احلقول، وهذا الُّلهاث هو ما �شمعه لدى 

أنَّها تدع������وه للو�شال، وهكذا  �شريها معه، كا

غبة يف املراأة يف �شورة  ح�شا�ص بالرَّ يتمثَّل الإ

ية تتمُّ املقابلة فيها بني م�شهدين  �شعريَّة ح�شِّ

عر وكثافته ولونه..  لهما وفرة ال�شِّ وَّ
أ يني: ا ح�شِّ

ل للم�شهد  ح�شا�ص امل�ش������كِّ املوحية بذل������ك الإ

الثَّاين، وهو �شناب������ل القمح املرتوكة من دون 

َح�َشاد.

ونقراأ ناذج اأخ������رى، يتمثَّل فيها احلبُّ 

�شفح������ة اإجنيل، وج������دولً وحمام������ة وغناء 

ميجانا و�شوت فالَّح وعودة موا�ٍص. ويف هذا 

اهر،  ������ايف الطَّ تعب������ري عن احلبِّ الربيء ال�شَّ

اعر: يقول ال�شَّ

غرى - اأهواِك، ُمذ كنِت �شُ

جنيل )�س/ �4( ك�شفحة االإ

ِك جدواًل.. وحمامة )�س/ 3�0( - اإينِّ اأحبُّ

رح من اأجله - اأحبُّ عطر اجلُّ

ي روا همِّ فهل تراهم عطَّ

�شد وامليجنا اأما بذرنا الرَّ

جم )�س/��(. هناك يف جنينة النَّ

ليل �شدى ميجنا - ون�رسب الَّ

ٍح.. وعوَد موا�ٍس )�س/�9( و�شوت فالَّ

- وكتبت �شعرًا.. ال ي�شابه �شحَره

اإالَّ كالُم اهلل يف التوراة )�س/���(.

- عيونها دواة �شوداء.. وت�رسب حياتي وال ت�شاأل

بعاد..  كهودج عربي، يح�رس م�شريه يف االأ

)�س/8�4(.

ك يف لهو بي�س اخلراف /ويف مرح  ».. اأحبُّ

و وال�شنديان/  اعدة/ ويف زمن ال�رسَّ العنزة ال�شَّ

ويف كلِّ �شف�شافٍة ماردة/ ويف مقطع من اأغاين 

حة عائدة )�س/��(. يه فالَّ جبايل/ تغنِّ

❁    ❁    ❁

ال �شاعر/فار�س احلبِّ اجلوَّ

أراد ل�شعره اأن يكون  اع������ر الذي ا لكنَّ ال�شَّ

»حلو احلدا«، يقول:

�������رساٌع اأن�����ا ال ي��ط��ي��ق ال��و���ش��ول

����ش���ي���اٌع اأن������ا ال ي���ري���د ال���ه���دى 

)�ص/7(

أنَّه يف �شفٍر دائم، وبحث م�شتمر  ما يعني ا

يتها وخال�شها، يقول: ات، عن هوِّ عن الذَّ

��ي ال�������ش���وؤاالت.. اأن��ا م��ن اأن����ا؟ خ��لِّ

ل����وح����ٌة ت���ب���ح���ث ع����ن األ����وان����ه����ا

)�ص/17(
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فر/البح������ث  ال�شَّ ه������ذا  يف 

������ه �شاعر حبٍّ  أنَّ ا اعر  يعل������ن ال�شَّ

فات، وكلُّ  ال تعرف������ه كلُّ ال�رشُّ جوَّ

ت  اخللوات، وعنده تعابري ما مرَّ

ر اأن: يف باِل دواة، ويقرِّ

اأبي�س اأو  اأ���ش��ود،  ن��ه��ٌد..  ي��ب��َق  مل 

راي����ات����ي ب����اأر�����ش����ه  زرع�������ت  اإالَّ 

�شورة  اأمامنا  ترت�شم  وهكذا 

ال يغزو اأر�ص  اعر حبٍّ ج������وَّ ال�شَّ

النُّهود، ويفتحها، وينت�رش، ويغر�ص 

ر�ص تعبرياً عن  راياته يف هذه الأ

هذا النت�شار.

❁    ❁    ❁

ة/تنا�سٌّ تراثي احلبُّ �شنَّ

������اين انت�شاره، رافعاً  يعلن قبَّ

رايات������ه..، ويدافع ع������ن �شنيعه 

هذا، فيقول:

نيا اإذا اأَْحَبْبُته تلومني الدُّ

ني.. اأنا خلقت احلبَّ واخرتعته كاأنَّ

��ن��ي اأن����ا ع��ل��ى خ����دود ال�����ورد ق���د ر���ش��م��ت��ه..  ك��اأنَّ

)�س/�34(

اعر  اإنَّ احل������بَّ اأمٌر طبيعي، مل يخلقه ال�شَّ

ا ُخلق كما كلُّ �شيء يف هذا  ومل يخرتعه، واإنَّ

الكون باإرادة اهلل �شبحانه وتعاىل..

وهذا ما كان قد قاله �شاعر عربي قدمي 

اعر  هو عمر بن اأبي ربيعة، وقد ا�شتلهم ال�شَّ

أنَّها دعاء  جتربته. يقول عمر يف مقطوعة كا

ل ف�شاء  اإىل اهلل �شبحان������ه وتع������اىل، في�ش������كِّ

الق�شيدة:

ت��ط��اول هجري: اإذ  ق��ل��ت:  ول��ق��د 

هند هجر  على  يل  �شرب  ال   ، ربِّ

عظمي واأوه����ن  �شفني،  ق��د  ربِّ 

َج���ْه���دي ف����وق  وزادين  وب�������راين، 
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ثقاًل احل����بِّ  م��ن  ��ل��ت��ن��ي  ح��مَّ ربِّ 

عندي ع���زم  وال  يل  ���ش��رب  ال  ربِّ 

ه��ج��ري د  جت������دِّ ���ق���ُت���ه���ا  ُع���لِّ ربِّ 

ي ج���دِّ ���ش��ق��اوة  م���ن  واهلل،  ذاك، 

���ي ل��ه��ا ب���ب���دع���ِة اأم����ٍر ل��ي�����س ح���بِّ

)�(
جال قبلي وبعدي.. قد اأحبَّ الرِّ

مل يخل������ق قبَّاين احل������بَّ ومل يخرتعه، كما 

أم������ر فقد اأحبَّ  يقول، ولي�������ص احلبُّ بدعة ا

ج������ال قدمي������اً وحديثاً، كم������ا يقول عمر.  الرِّ

أو  وهكذا ي�شتلهم قبَّاين �شعر ابن اأبي ربيعة، ا

اعرين بالقول  تُنطق التجربة املعي�شة كال ال�شَّ

. ولكن هناك فرق كبري  نف�شه، فيكون تنا�صٌّ

بني �شاعر ين�شد �ش������الة احلبِّ و�شاعر اآخر 

ل يحبُّ  وَّ
ي������زرع باأر�ص النُّه������ود راياته، ف������الأ

ويعاين وي�شلِّي ويغامر.. وي�شل اإىل اأن تقول 

را، وهذا ما يريد  مَّ
مري املوؤ له حبيبته: اأنت الأ

راً يف عامل خرج اإليه، من  مَّ
اأن يكونه اأمرياً موؤ

ة،  ع������امل ارتكب ما ارتكبه يف كرب������الء واحلرَّ

ويخوِّف بارت������كاب املزيد، والثَّاين غزا وفتح 

نَّ اجلن�ص 
وانت�رش وزرع راياته، وبقي ي�شعر باأ

ر ونوع من الفرار، ولكن اإىل اأين؟ خمدِّ

ر  تان/اجلن�س خمدِّ تراثيِّ جتربت���ان 

وفرار

/ اجلن�ص،  وهنا تتمثَّل املاأ�ش������اة، فاحلبُّ

ال  ل ميثِّ������ل اخلال�������ص ل�شاعر احل������بِّ اجلوَّ

اعر نف�شه  ألوان������ه..، فيجد ال�شَّ الباحث عن ا

لي�ص يف عمر ب������ن اأبي ربيعة الذي خرج من 

عامله اإىل عامل غدا فيه قمره الذي ل يخفى؛ 

ا يف �شخ�شيَّتني  نَّ اإىل اإمرته عليه، واإنَّ
فاطماأ

تراثيت������ني اأخريني: اأولهما �شهريار املاأخوذة 

دب، من األف ليلة وليل������ة، وثانيتهما  م������ن الأ

�شيد املاأخوذة م������ن التَّاريخ ومن  ه������ارون الرَّ

ة األف ليلة وليلة. عبيَّة، وخا�شَّ احلكايات ال�شَّ

������ة �شهريار،  ������اين �شخ�شيَّ ي�شتح�������رش قبَّ

أنَّه وريثه،  وين�ش������ب اإىل �شديقته اقتناعه������ا با

يقول لها:

»ما قيمة احلوار ما دمت قانعة، �شديقتي/

جاج، كلَّ ليلٍة/ ني وريث �شهريار/اأذبح كالدَّ باأنَّ

األفًا من اجلواري!؟«.

ثمَّ ينتقل اخلطاب، من خطاب �شديقته 

: خر املطلق، غري املعنيَّ اإىل خطاب الآ

»ال اأحٌد يفهمني/ال اأحٌد يفهُم ماأ�شاة �شهريار/

حني ي�شري اجلن�س يف حياتنا/نوعًا من الفرار/

هار..«. ليل والنَّ ه يف الَّ رًا ن�شمُّ خمدِّ

واإذ ينتهي من تعمي������م خطابه واإطالقه، 

يعود ملخاطبة �شديقته:

»لن تفهميني اأبدًا.../لن تفهمي اأحزان 

�شهريار.../فحني األف امراأة.../ينمن يف 
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جواري.../اأح�سُّ اأنَّ ال اأحد يناُم يف جواري...«

)�ص/264(.

������ل يف هذا  ه������ل نق������ول: اإنَّ املاأ�شاة تتمثَّ

أة،  خر، باملرا ح�شا�������ص بَفْقد الت�ش������ال بالآ الإ

واإن نامت األف امراأة يف جواره؟

اعر به������ذا الَفْقد، وي�شعى اإىل  يح�صُّ ال�شَّ

تعوي�شه، ويجد يف جت������ارب تراثيَّة ما ميثِّل 

جتربته، ومن ه������ذه التجارب جتربة هارون 

�شيد. الرَّ

وهكذا ي�شتح�رش قبَّاين �شخ�شيَّة هارون 

لط������ان اجلال�ص على  �شي������د، يف مناخ ال�شُّ الرَّ

�رشي������ره، يف ق�������رشه، يدير مفت������اح احلرمي، 

ا ملكت يداه، وعن  بايا، وعمَّ وي�ش������األ عن ال�شَّ

�شيد،  ور والعطور واجلواري.. هارون الرَّ البخُّ

ا �شلطان احلرمي..  هن������ا، لي�ص اخلليفة، واإنَّ

اعر قبَّاين ه������و الفاحت الغازي، الفار�ص  وال�شَّ

ال������ذي زرع باأر�ص النُّهود راياته، فهو �شلطان 

ر اخلال�ص  أي�ش������اً، لكنَّ هذه ال�شلطنة ل توفِّ ا

������ل ماأ�شاة.  ا تتمثَّ لكلٍّ م������ن ال�شلطانني، واإنَّ

�شيد: ثاً عن هارون الرَّ يقول متحدِّ

���ش��ي��د م��ري��رة م��اأ���ش��اة ه����ارون ال��رَّ

ل����و ت����درك����ني م��������رارة امل����اأ�����ش����اة!

أنَّه هارون  ث عن جتربته كا ل ليتحدَّ ويتحوَّ

)�شلطان احلرمي( ع�رشه:

بته جرَّ نًا  م�شكِّ ك��ان  ...اجل��ن�����س 

اأزم����ات����ي وال  اأح��������زاين  ي���ن���ِه  مل 

مت�شابهًا ��ه  ك��لُّ اأ���ش��ب��ح  واحل�����بُّ 

ال��غ��اب��ات يف  وراق  االأ ك��ت�����ش��اب��ه 

.. م��ار���ش��ت األ���ف ع��ب��ادٍة وع��ب��ادة

ف��وج��دت اأف�����ش��ل��ه��ا ع��ب��ادة ذات��ي

م�شدودٌة اأمامنا،  روب،  ال���دُّ ..ك��لُّ 

بالكلمات ���ش��م  ال��رَّ يف  وخال�شنا 

 )�ص/222(

ة، وهي  ل هنا مالحظة مهمَّ نودُّ اأن ن�شجِّ

اعر ع������ن اأحزانه واأزماته، لنفيد  حديث ال�شَّ

ث عن روؤية  منها يف فقرة تالية عندما نتحدَّ

اعر احلزينة اإىل العامل. ال�شَّ

ناً واحلبُّ مت�شابهاً،  اإن يكن اجلن�ص م�شكِّ

فاأين يتمثَّل اخلال�������ص؟ وياأتي اجلواب: اإنَّه 

روب م�شدودة اإىل  ات..، وكلُّ الدُّ يف عبادة الذَّ

�شم بالكلمات.  هذه العبادة، ما عدا درب الرَّ

عر،  نَّ اخلال�ص يتمثَّل يف ال�شِّ
أ وهكذا يب������دو ا

ع������ر، لديه، كما مرَّ بن������ا، »حلو احلدا«،  وال�شِّ

و»دندنة الب������دو«، فخال�ش������ه اإذاً، يتمثَّل يف 

اثي الذي ل ينفكُّ يف �شفر  نيع الرتُّ هذا ال�شَّ

د طوال التَّاريخ. متجدِّ

ل������دى ا�شتلهامه  اعر  ال�شَّ ر روؤي������ة  تتك������رَّ

�شي������د، ونراه  جتربت������ي �شهري������ار وهارون الرَّ



اث يف �شعر نزار قبَّاين ا�شتلهام الترُّ

382010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

يخلع روؤيته عليهم������ا ليمثِّل جتربته، وينطق 

بروؤيته القائلة: اإنَّ »حلو احلدا« هو اخلال�ص 

احلقيق������ي. ولكنَّ املاأ�شاة تتمثَّل يف وجٍه اآخر 

اعر، يف حتوُّل  من وجوهها، كما يق������ول ال�شَّ

عر، يقول: ال�شِّ

عر يف اأعماقه �شفُر ام، اإنَّ ال�شِّ اأبا متَّ

تي.. وك�شٌف لي�س ُيْنَتظر واإبحاٌر اإىل االآ

فة ا.. جعلنا منه �شيئًا ي�شبه الزَّ ولكنَّ

ه القدر. قُّ كاأنَّ ًا ُيدَّ واإيقاعًا نحا�شيَّ

�شيد  ولكنَّ فيم متثِّ������ل خال�ص هارون الرَّ

جابة  اع������ر ل يعن������ى بالإ و�شهري������ار؟ اإنَّ ال�شَّ

������وؤال، فما يعنيه م������ن هاتني  ع������ن ه������ذا ال�شُّ

خ�شيتني هو ا�شتله������ام جتربة كلٍّ منهما  ال�شَّ

أة فح�شب. مع املرا

❁    ❁    ❁

العجز ع���ن االمتالك/جتربة ديك 

اجلنِّ

أنِت ل تدركني  اعر ل�شديقته: ا يقول ال�شَّ

ماأ�شاة �شهريار!

مز؟ فما هي ماأ�شاة هذا امللك/الرَّ

 ،
ٍ
ج فتاة عذراء كلَّ يوم كان �شهريار يت������زوَّ

ويقتلها يف �شباح اليوم التَّايل.

وىل خانته  نَّ زوجته الأ
كان يفع������ل ذلك لأ

أنَّه كان يقتل  م������ع اأحد عبيده. وهذا يعن������ي ا

أة،  النِّ�ش������اء ليعوِّ�ص عجزه ع������ن امتالك املرا

ورغبًة يف تاأكيد ذاته القوية القادرة.

اع������ر ال������ذي ي�شتلهم جتربة  واإن كان ال�شَّ

�شيد يقول، كما  مزين: �شهريار وهارون الرَّ الرَّ

أن������ا قبل قليل: اإنَّ اجلن�ص نوٌع من الفرار،  قرا

نَّ املاأ�ش������اة تتمثَّل يف الفرار من العجز 
أ نرى ا

أة امل�شتحيلة، ول يكون »نيل«  عن امتالك املرا

املزيد م������ن النِّ�شاء، كم������ا كان يفعل �شهريار 

اعر: »يغر�ص  أو كما يفعل ال�شَّ �شيد، ا وهارون الرَّ

ايات فوق النُّهود..«، �شوى املزيد من هذا  الرَّ

ق له عبادة ذاته،  الفرار، من اأج������ل اأن تتحقَّ

ات ل متتلك فاإنَّها ت�شعر  فما دامت هذه الذَّ

بالَفْقد، وباملاأ�شاة.

دبيَّة 
دب، اأي املعرفة الأ متثِّل احلكاية/ الأ

عر/  املمتع������ة خال�������ص �شهريار، وميثِّ������ل ال�شِّ

�شيد  اعر، ويجد هارون الرَّ دب خال�ص ال�شَّ الأ

�شبل خال�ص كثرية لي�ص املقام مقام تف�شيل 

فيها.

ولكن ماذا يفع������ل العاجز عن المتالك 

ت �شبل الفرار اأمامه،  – العاب������د لذاته اإن �ُشدَّ
أة بدلً من اأن ميتلكها؟ يقتلها؟  وامتلكته املرا

وهل يكون هذا هو اخلال�ص من املاأ�شاة؟

اعر ديك  اعر جترب������ة ال�شَّ ي�شتله������م ال�شَّ

اجلن احلم�شي لعلَّه يدرك ما هي املاأ�شاة.
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غ  وديك اجلنِّ احلم�شي �شاعٌر كبري، تفرَّ

عر واأجاد قوله، وكان �شاحب مذهٍب فيه  لل�شِّ

ام. اأحبَّ جاريته  اأفاد منه �شعراء كبار كاأبي متَّ

أنَّها  اجلميلة وتزوَّجها. وبلغه، كيداً له ولها، ا

تخونه، فقتلها. وتق������ول احلكاية: اإنَّه اأحرق 

جثَّتها، و�شنع من رماده������ا كاأ�شاً راح ي�رشب 

عر يف حبيبة امتلكته  بها اخلمرة، ويقول ال�شِّ

طوال عمره.

������اين يف ق�شيدته:  فماذا يق������ول نزار قبَّ

م�شقي« )�ص/265 و266(؟  »ديك اجل������نِّ الدِّ

وكيف يرى اإىل هذه التَّجربة الفريدة؟

يلفت بدايًة، يف هذه الق�شيدة، عنوانها: 

م�شقي«، ولي�ص »ديك اجلنِّ  »ديك اجل������نِّ الدِّ

اع������ر يكت������ب جتربته هو  احلم�ش������ي«، فال�شَّ

« اآخر معا�رش يعي�ص جتربة  بو�شفه »ديك جنٍّ

اع������ر احلم�ش������يِّ الق������دمي، وي�شتلهمها،  ال�شَّ

ه اإىل احلبيبة  اع������ر يتوجَّ نَّ ال�شَّ
أ ث������مَّ نالحظ ا

بخطاب������ه م�شتخدماً كاف املخاطبة ليخربها 

مبا ق������ام به، ومبا حدث ل������ه يف ما بعد، ما 

نَّ القتل 
أ أنَّها ل ت������زال حا�رشة اأمامه وا يعني ا

د حياة لها اأكرث  ا حدَّ مل ينهها، مل ميته������ا، واإنَّ

فاعليَّة...

ألَّ������ف الق�شي������دة م������ن مقطعني، يخرب  تتا

أنَّه قتلها، وا�شرتاح،  ل با وَّ
اعر يف املقطع الأ ال�شَّ

ونام:

اإينِّ قتلتك.. وا�شرتحت

يا اأرخ�َس امراأٍة عرفت...

ذت فيِك جرميتني نفَّ

وم�شحت �شكيني ومنت

اعر انَّه قتلها وا�شرتاح، ويناديها  يوؤكِّد ال�شَّ

ه �شبب قتله لها: »يا اأرخ�ص  مبا ميكن اأن نعدَّ

أنَّه  أة عرف������ت«، ومنادات������ه هذه تفي������د ا ام������را

عرف ن�شاًء كثريات، ورخي�شات، ولكنَّها هي 

اأرخ�شهن..

������ل يف �رشد وقائ������ع القتل ليك�شب  ويف�شِّ

نَّ ما فعله 
أو ليقنع نف�ش������ه باأ قول������ه �شدقيَّة، ا

أثُّره، فقد  م ما يوؤكِّد ع������دم تا حقيق������ي، ويقدِّ

خان،  فعل ذلك ولفافته بفمه، فال انفعل الدُّ

�شماك من  ول انفعل هو، ورم������ى حلمها لالأ

أو يغف������ر، وتركها تنزف كما  دون اأن يرح������م ا

نزف هو من قبل..

أنَّه  ي�شف ما فعله باجلرمية، وي�شوِّغها با

يري������د لها اأن تنزف كما نزف هو، وميكن اأن 

نفهم نَْزف������ه مبعاناته رخ�شه������ا وعجزه عن 

امتالكها وحده فارتكب جرميته.

أنَّه »ف�شل«،  ولكنَّه يف املقطع الثَّاين يعلن ا

أنَّه انت�رش  ات و»ف�ش������ل«، ظنَّ ا قتلها ع�رش مرَّ

 اأعماقه 
َّ
غرية ط������ي ������ه حمل جثَّته������ا  ال�شَّ لكنَّ

و�شار، ومل يجد قرباً لها فهرب اإليها:
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وه������رب������ت م������ن������ك.. وراع�����ن�����ي

ه�����رب�����ُت اأن������������ا  اإل�������ي�������ك  اأين 

اأراِك زاوي���������������������ٍة..  ك����������لِّ  يف 

وك����������������لِّ ف������ا�������ش������ل������ة ك�����ت�����ب�����ُت

اأن����ا اأم  ال���ق���ت���ي���ل���ة..  اأن��������ِت   ..

ح���ت���ى مب����وت����ك.. م����ا ا���ش��رتح��ت

اأن��������ِت اأق�����ت�����ل�����ك  مل  ح���������ش����ن����اء 

���������������������ا ن�����ف�����������ش�����ي ق���ت���ل���ت واإمنَّ

 ، اع������ر جتربة دي������ك اجلنِّ ي�شتله������م ال�شَّ

فاحلبيب، العابد لنف�شه، العاجز عن امتالك 

خر امتلكها، يقتلها،  نَّ الآ
أ حبيبت������ه، ويح�شب ا

أنَّه ارتاح، ونام..، لكنَّ ظنَّه يخيب، اإذ  ويظنُّ ا

اإنَّها متتلكه، وت�شكن������ه، فيغدو القتيل بعدما 

م�شقي املعا�رش  اعر الدِّ كان القاتل..، لكنَّ ال�شَّ

اعر احلم�شي القدمي، فقتله  يختلف عن ال�شَّ

اإيَّاه������ا جمازي، قد يكون قطع������اً للعالقة، ل 

ل������ه، ومن هنا لي�������ص من رماد  ي�شتطيع حتمُّ

ي�شن������ع منه كاأ�شاً ي�رشب به������ا اخلمرة وكاأ�ص 

ي�شنع من������ه خمرة ت�رشب به������ا.. اإذ اإنَّ هذا 

ن������وٌع من المتالك يف حال������ة املوت..، وهذا 

يعطي جتربة ديك اجلنِّ احلم�شي فرادتها 

ن�ش������اين.. يف حني  وغرائبيَّته������ا وعمقه������ا الإ

م�شقي حكاية عاديَّة  اعر الدِّ بقيت حكاية ال�شَّ

ن�شانيَّة. تفتقر اإىل عمق تلك الغرائبيَّة الإ

وفكرة اأن يقتل الهجر احلبيب �شائعة يف 

عر العربي القدمي، ومن ناذج ذلك قول  ال�شِّ

عمر بن اأبي ربيعة:

ا ���ش��دَّ للهجر  ت�����ش��دُّ  ه��ن��ٌد  ت��ل��ك 

ا!؟ اأج�����دَّ ه��ن��ٍد  ه��ج��ر  اأم  اأدالٌل، 

ف�������وؤادي ك����ل����وَم  ب����ه  ل���ت���ن���ك���اأ  اأو 

)3(
اأرادت قتلي �رسارًا وعمدا!؟ اأم 

املعي�س/خب���ٌز  عب���ي  ال�شَّ امل���وروث 

وح�شي�س وقمر

ر �شبيل  راً يوفِّ ميثِّل اجلن�ص، كما يبدو، خمدِّ

اعر، كما  الفرار من العجز. وقد ا�شتلهم ال�شَّ

اث: �شهريار، وهارون  أينا، جتربتني من الرتُّ را

�شيد، ليمثِّل ذلك لغًة �شعريَّة تنطق بروؤيته  الرَّ

أة. جل باملرا اإىل عالقة الرَّ

اع������ر هذه العالقة  ى روؤية ال�شَّ واإذ تتع������دَّ

نَّ العجز �شامل، و�شبل 
أ لت�شمل املجتمع، يرى ا

ر كث������رية. وي�شتلهم، يف �شبيل  الف������رار/ املخدِّ

عب������ي املعي�ص،  اث ال�شَّ بي������ان روؤيته ه������ذه الرتُّ

ره �شوراً حم�شو�شة  ائد يف املجتمع، في�شوِّ ال�شَّ

تك�شف الواقع الثَّقايف، الجتماعي، ال�شيا�شي 

القائم، وذل������ك يف ق�شيدته املعروفة: »خبز 

وح�شي�ص وقمر« )�ص/170 – 173(.

أ  تتَّخذ هذه الق�شيدة بني������ة �رشديَّة، تبدا

بالولدة، بالبدء:
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ق، القمر.. - عندما يولد، يف ال�رسَّ

وولدة القم������ر قد تعني، هن������ا، بدء ليلة 

قي للقمر، �شانع  جدي������دة يف مناخ روؤية ال�رشَّ

مها. م������ا يف�ش������ي اإىل التعلُّق  احلي������اة ومنظِّ

رزاق..  مة الأ م������اء مق�شِّ به، بو�شفه وجه ال�شَّ

القدر..

وعندم������ا يول������د القم������ر، ي������رتك النَّا�ص 

اأعمالهم ويذهبون زم������راً ملالقاته، ويبيعون 

اعر  وي�ش������رتون خيالً و�ش������وراً، في�ش������األ ال�شَّ

نبياء  ا يفعله قر�ص �شياء ببالده، بالد الأ عمَّ

وؤال، ما يدلُّ  ر ال�شُّ والب�شطاء والفقراء.. ويكرِّ

������ة ما يفعله القمر بهوؤلء الك�شاىل  على اأهميَّ

ماء، ويتعلَّقون  ال�شعفاء الذين ي�شتجدون ال�شَّ

ولي������اء، ويت�شلَّ������ون باأفي������ون ا�شمه  بقب������ور الأ

ر و�شف ما يفعله النَّا�ص الذين  القدر. ويتكرَّ

ينادون اله������الل، وو�شف ما يحدث يف ليايل 

ق؛ حيث ي�شكن النَّا�ص بيوتاً من �شعال،  ال�������رشَّ

ح������الم واخلرافات  ويج������رتُّون التوا�شيح والأ

والتَّاريخ، ويبحثون ع������ن كلِّ بطولة يف »اأبي 

زيٍد الهاليل«.

عبي املعي�ص  اعر املوروث ال�شَّ ي�شتلهم ال�شَّ

ائد، كما يراه، ويحكي حكاية واقع ي�شلِّم  ال�شَّ

لون  في������ه النَّا�ص اأموره������م للق������در...، ويتو�شَّ

و�شائل/خدر كثرية...

ة ة تراثيَّ مزايا �شعريَّ

تبال������غ حكاي������ة ولدة القم������ر وتاأثريه يف 

ت�شوي������ر الواقع، ه������ي كا�شف������ة ل �شك، بيد 

عر  عريَّة مي������زة من مزايا ال�شِّ نَّ املبالغة ال�شِّ
أ ا

أثِّراً  اعر متا اثي املعروفة، ا�شتخدمها ال�شَّ الرتُّ

������ة، وقد مرَّ بن������ا، من قبل،  عريَّ بذاكرت������ه ال�شِّ

أ�شا�شاً من  ن������اً ا اث مكوِّ أنَّها ذاك������رة ميثِّل الرتُّ ا

اعر،  ناته������ا. وهذا وا�شح يف �شع������ر ال�شَّ مكوِّ

عالوة عل������ى مزايا اأخرى، منه������ا اخلطابيَّة 

والو�شوح والهجائيَّة..

م اأنوذج������اً، فلتكن  أردن������ا اأن نق������دِّ واإن ا

ام« )�ص. 768 –  ب������ي متَّ »ق�شيدة اعتذار لأ

خ�شيَّة  771(، فعالوة على ا�شتلهام هذه ال�شَّ

عريَّة، نلحظ املزايا التي ذكرناها: ال�شِّ

ام../اأرملٌة ق�شائدنا.. واأرملٌة كتابتنا.../ »اأبا متَّ

ام..  ور.../اأبا متَّ لفاُظ وال�شُّ واأرملٌة هي االأ

ا جميعًا مهنة احلرف/ �شاحمنا/قد ُخنَّ

خمي�س/ بيع والتَّ �شطري والرتَّ واأرهقناه بالتَّ

والو�شف...«.

������وؤال ال������ذي يطرح، هن������ا، هو: هل  وال�شُّ

ول  ع������ري، يف كانون الأ هذا ه������و الواقع ال�شِّ

)دي�شمرب( ع������ام 1971، زمن اإلقاء الق�شيدة 

ام يف املو�شل؟ يف مهرجان اأبي متَّ

من،  عر العرب������ي، يف ذلك الزَّ مل يك������ن ال�شِّ
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ا ه������ي اخلطابيَّة  اعر، واإنَّ كما ي�شف������ه ال�شَّ

عري القدمي. اث ال�شِّ املبالغة املوروثة من الرتُّ

اعر يف الق�شيدة نف�شها: يقول ال�شَّ

مام  »ونقعد يف بيوت اهلل ننتظر/باأن ياأتي االإ

.. اأو ياأتي لنا عمُر/ولن ياأتوا.. ولن ياأتوا..  عليٍّ

فال اأحد ب�شيف �شواه ينت�رس« )�س/���(. وكان 

قد قال: »...�رسقنا الباحث عن كلِّ بطولٍة/يف 

اأبي زيد الهاليل«

)�ص/173(.

قد يك������ون الَفْق������د/ النتظ������ار املو�شوع 

دب العرب������ي املعا�رش، وها  الرئي�ش������ي يف الأ

������اين يك�شفه، وي�شتعي������د التَّاريخ  هو نزار قبَّ

�شالم������ي والتَّاري������خ كما تروي������ه احلكاية  الإ

نَّ ذلك ما�صٍ جميد، واأن ل 
أ راً ا عبيَّة، مقرِّ ال�شَّ

اأح������د ب�شيٍف �شواه ينت�رش، وهذا خلو�ٌص اإىل 

حكمة، وهذه التقنيَّة تراثيَّة كما ل يخفى.

ندل�س اريخ املجيد/االأ التَّ

اعر ق������د هجا واقع العرب  واإن يكن ال�شَّ

ره، فاإنَّه تغنَّى بالتَّاريخ املجيد،  املعا�رش وحقَّ

ندل�ص وا�شتلهمه  ة تاريخ العرب يف الأ وخا�شَّ

يف ق�شائد كثرية.

ة طويلة،  أ�شباني������ة مدَّ اعر يف ا عا�������ص ال�شَّ

اث  حيث كان �شفرياً لب������الده فيها، وراأى الرتُّ

أنا�شها، وا�شتعاد املا�شي،  العربي فيها، وراأى ا

فها ه������ي »اأ�شبانيا.../ج����رس من الب���كاء.../

م���اء« )�ص/268(،  ر����س وال�شَّ ميت���دُّ ب���ني االأ

�شبانيَّة 
�شياء، فالفتاة الأ وتتداخل يف روؤيته الأ

اجلميلة، تعيد اإلي������ه ما�شي العرب يف هذا 

أة العربيَّة/  البلد اجلميل، وتتمثَّل اأمامه املرا

اأنوذج اجلمال، ويذكر منزله يف دم�شق...، 

ة ثانيَّة:  ويرى بعين������ي دونا ماريه وطنه م������رَّ

أو�شع من  ا قني.. دون������ا ماريه/بعين������ني  »متزِّ

باديه/ووج������ه عليه �شمو�������صُ بالدي/وروعُة 

احيه/فاأذكر منزلنا يف دم�شق/ آفاقه������ا ال�شَّ ا

افيه.../بعينيك، يا دونا  ولثغ������ة بركت������ه ال�شَّ

ة ثانيه« )�ص/270(. ماريه/اأرى وطني مرَّ

واإذ ي������رى بقايا العرب، يجل�ص يف زاوية، 

ندل�ص  يلمُّ ه������ذه البقايا...، ويكتب اأحزان الأ

ملن ت�شاأله/»ع���ن طارق يفتح با�ش���م اهلل دنيا 

ثاني���ه وعن عقبة ب���ن نافع/ يزرع �شتل نخلٍة 

اهيه/  اي���ا الزَّ يف قل���ب كلِّ رابي���ه../ ع���ن ال�رسَّ

ح�ش���ارة  ركابه���ا/  يف  دم�ش���ق  م���ن  حتم���ل 

وعافي���ه«. ويجيب ب���اأن »مل يب���ق يف اأ�شبانية/

مانية/غرُي الذي يبقى  ا، ومن ع�شورنا الثَّ منَّ

د ما بقي:  ني���ه«. ويعدِّ م���ن اخلمر/بجوف االآ

اأعني كبرية، دموع املاآذن، عبري الورد، حكايات 

دة و�شعره���ا، »ومل يب���ق م���ن غرناطة/ومن  والَّ

حم���ر.. اإالَّ ما يقول الراوية/وغري »ال  بني االأ

غالب اإالَّ اهلل«.
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»م�شت قرون خم�شة/مذ رحَل »اخلليفة 

اأحقادن���ا  ت���زل  اأ�شباني���ه/ومل  ع���ن  ال�شغ���ري« 

ن���ا.. نخرج اليوم  ال�شغرية.../كم���ا هَيه.. كاأنَّ

 – و8�4   ��4  – )����س/��8  اأ�شباني���ه«  م���ن 

.)83�

وهك������ذا يرتبط املا�ش������ي باحلا�رش، فما 

ندل�ص ل يزال قائماً  كان �شبباً يف �شي������اع الأ

اليوم، وقد ر�شم �شوراً لهذا احلا�رش البائ�ص، 

كم������ا مرَّ بنا من قبل، وير�ش������م �شوراً اأخرى، 

كما نق������راأ يف ق�شيدة: »مر�شوم باإقالة خالد 

بن الولي������د« )�ص/811 – 815(؛ اإذ ي�شتعيد 

من قد  نَّ ه������ذا الزَّ
أ ر ا التَّاري������خ املجيد. ويقرِّ

َقْت  ه������راء قد �رُشِ نَّ فاطمة الزَّ
أ ق منَّا، وا �������رُشِ

ين، يخربه  من بيت النَّبي. وينادي �شالح الدِّ

وىل م������ن القراآن  أنَّه������م باعوا النَّ�شخ������ة الأ با

واحلزن يف عيني علي، وك�شفوا يف اأحد ظهر 

ين: يا  ر�شول اهلل..، ويعيد نداءه ل�شالح الدِّ

ين،/ باع���وك وباعونا جميعًا/ يف  �ش���الح الدِّ

املزاد العلني..:«، وعزلوا خالد بن الوليد يف 

ام، و�رشقوا من طارق معطفه  اأعقاب فتح ال�شَّ

ندل�شي، وا�شتقبل������وا اإ�رشائيل بالورد.. و..  الأ

اإل������خ.. واإذا تُْخ�شى هكذا البطولت، ي�شاأل: 

عر..وقد/ن�شي اهلل الكالم  ».. مل���اذا نكت���ب ال�شِّ

العربي؟«.

اث التَّاريخ������ي، 
ُّ

اع������ر ال������رت ي�شتله������م ال�شَّ

ويخاط������ب اأبطاله، ليخربه������م مبا حدث يف 

زمنه، فيك�شف الواق������ع، ول يفوتنا اأن ن�شري 

نَّ فكرة اإقال������ة قائد عربي اأو حماكمته 
أ اإىل ا

د  دب العربي احلديث، ومل يتفرَّ متداولة يف الأ

فق  ������اين، واإن كان من متيُّ������ز فهو الأ به������ا قبَّ

ع������ري احلزين املتمثِّ������ل يف خطاب �شهل  ال�شِّ

ل ثنائيَّة �شديَّة  �ص، امل�شكِّ وا�شح وكا�شف حمرِّ

ل التَّاريخ املجيد وطرفها الثَّاين  وَّ
طرفها الأ

احلا�رش البائ�ص الذي تخ�شى فيه البطولت، 

وي�شب������ح التَّحرير والتَّخدير فيه تواأمني، ول 

ى فوق و�شائده يت�شلَّى  أبو لهب« يتمطَّ يزال »ا

يف ق�صِّ احللمات وقطع الثَّدي و�رشب العنق 

)�ص/369(.

بني روؤيتني

واإن نك������ن ق������د خ�رشن������ا احل������رب، يقول 

قي  نَّنا ندخلها بكل ما ميلكه ال�رشَّ اعر، لأ ال�شَّ

م������ن مواهب اخلطاب������ة، وبالعنرتي������ات التي 

ما قتلت ذباب������ة، ومبنطق الطبل������ة والربابة 

)راجع ق�شيدة هوام�������ص على دفرت النك�شة، 

)�������ص/698 – 704(، فاإنَّن������ا، كم������ا نقراأ يف 

قن������ا انت�شارات يف ال�شوي�ص  غري ق�شيدة حقَّ

)�ص/691( وبور �شعيد )�ص/218( واجلزائر 

وفل�شطني، وبرز فينا اأبطال كجميلة بوحريد 

)�ص/693( وجمال عبد النَّا�رش )�ص/772(. 

وهذا التَّ�شاد بني روؤيتيه اإىل التَّاريخ املعا�رش 

عر العربي  وا�شح، ولي�������ص ذلك بغريب، فال�شِّ

الق������دمي يعرف التَّناق�������ص يف الروؤية، اإذ اإنَّه 
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������م، ثمَّ يبالغ  يبال������غ يف ناحية/منا�شبة ويعمِّ

نَّ لي�ص 
م، كاأ يف ناحية/منا�شب������ة اأخرى، ويعمِّ

من روؤية �شامل������ٍة متما�شكة؛ وهذه، كما قلنا، 

اث������ي القدمي، وقد  عر الرتُّ روؤية عرفه������ا ال�شِّ

ب������دت وا�شحة يف �شعر نزار قبَّاين، كما تبنيَّ 

أ ما يقوله، على �شبيل املثال، عن  لن������ا. فلنقرا

�شالة، ي���ا اأبي، من بور  بور �شعيد: »ه���ذي الرِّ

�شعيد/م���ن حيث متت���زج البطول���ة باجلراح 

بط���ال، اأكت���ب، يا  وباحلديد/م���ن م�شن���ع االأ

اأبي/من بور �شعيد« )�س/���(.

بطال«  أ�شدَّ الفرق ب������ني »َخ�ْشي الأ وم������ا ا

بطال«! و»م�شنع الأ

اع������ر رموزاً م������ن التَّاريخ  وي�شتله������م ال�شَّ

�شالمي، فريى يف موت جمال عبد  العربي الإ

ر:  م فيقرِّ نبياء..، ويعمِّ خر الأ النَّا�رش قتاًل لآ

حاب���ة  »لي����س جدي���دًا علين���ا/ اغتي���ال ال�شَّ

ولي���اء/ فكم م���ن ر�شول قتلن���ا/ وكم من  واالأ

���ي �ش���الة الع�ش���اء،  اإم���ام ذبحن���اه، وه���و ي�شلِّ

ها كربالء..«  ه حمن���ٌة، واأيامنا كلُّ فتاريخنا كلُّ

)�ص/772(، وم�رشور ال�شيَّاف ل يزال �شاهراً 

�شيفه )�ص/300(.

وهك������ذا، كما يب������دو، لي�������ص تاريخنا كلُّه 

اع������ر �رشعان ما  تاريخاً جمي������داً..، لكنَّ ال�شَّ

عري  ين�ش������اق اإىل ما ين�شاق ل������ه اخلطاب ال�شِّ

اثي القدمي، فيق������ع يف التَّعميم، في�شبح  الرتُّ

أيامن������ا كلُّها  تاريخن������ا كل������ه حمنة وت�شب������ح ا

كرب������الء..، وهذه حما�ش������ة انفعاليَّة ل تزال 

عر املعا�رش. فاعلة يف كثري من ناذج ال�شِّ

ة خ�شيَّ جربة ال�شَّ اث والتَّ الرتُّ

�شاويَّة، 
������اين حزين������ة وماأ تبدو روؤي������ة قبَّ

وقد لحظنا ذل������ك من قبل، على الرُّغم من 

احلياة املرتفة امل�رشقة الت������ي عا�شها. وهذه 

ة،  نت من������ذ كربالء واحلرَّ روؤي������ة تراثيَّة، تكوَّ

ر النَّحيب/ الغناء العربي.  ويف مناخه������ا تطوَّ

ولذا، م������ا اإن ميرُّ بتجربة فق������د ال�شخ�شيَّة 

حت������ى يعود اإىل التَّاري������خ، اإىل ماأ�شاة كربالء، 

اعر  أيامنا كلُّها كربالء، ف������اإنَّ ال�شَّ فاإن تك������ن ا

ة  يعود، حني يفقد ابنه اإليها، فيقول: »مك�رسَّ

كجف���ون اأبيك هي الكلم���ات../ ومق�شو�شة 

يِّ �شماٍء مندُّ  كجناح اأبيك، هي املفردات/.. الأ

يدينا/ وال اأحد يف �شوارع لندن يبكي علينا/

يهاجمنا املوت من كلِّ �شوب/ ويقطعنا مثل 

ًا/ وتذكر،  �شف�شافتني/فاأذكر حني اأراك عليَّ

حني تراين/ احُل�شني..« )�س/4�9(.

ل اأحد يف لن������دن ي�شاركه اأحزانه، فريتدُّ 

ى مب�شاب  �شالمي يتعزَّ اإىل التَّاريخ العربي الإ

عل������يٍّ واحُل�شني..، وي�شيل احلمل فوق ظهره 

كمئذنٍة ك�رشت قطعتني.. وهذه �شورة تراثيَّة 

فء يف بالد  ������ة يجد فيه������ا العزاء وال������دِّ دينيَّ

قيع.. ي�شعر فيها بالَفْقد وال�شَّ

اعر اث ي�شكن ال�شَّ الرتُّ

اعر،  اث ال�شَّ وهكذا، كما يبدو، ي�شكن الرتُّ
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فيع������ود اإليه، يف كثرٍي م������ن ق�شائده، وي�شدر 

ة ماأخوذة منه،  عنه، وير�شم �شورة �شعره مبادَّ

������اً دالًّ.. نتبنيَّ هذا،  ل ف�شاًء تراثيَّ ما ي�ش������كِّ

عالوة على ما �شبق، يف ق�شائد مثل: »جتليَّات 

أ: »عندما ت�شطع عيناك  �شوفيَّة«؛ حيث نقرا

كقندي���ل نحا�شي/ على باب ويلٍّ من دم�شق/ 

ر����س واأدع���و  ج���ادة التربي���ز يف االأ اأفر����س ال�شَّ

ي: مَدد/  الة/ واأنادي، ودموعي فوق خدِّ لل�شَّ

ة كي اأفنى  يا وحيدًا.. يا اأح���د/ اأعطني القوَّ

مبحبوبي/ وخذ كلَّ حياتي..« )�س/��4(.

ة تاأتي«؛  ومثل »اأحبك.. اأحب���ك.. والبقيَّ

ة/ وعيناك  ادة فار�شيَّ حيث نقراأ: »حديثك �شجَّ

ع�شفورتان دم�شقيت���ان..« )�س/�43(. ومثل 

ة ا�شتثنائيَّة«؛ حيث 
أ »حب ا�شتثنائي.. لم������را

أ: »اأعت���ذر اإلي���ك../ بالنياب���ة ع���ن ابن  نق������را

وم���ي/ وحميي  ي���ن الرُّ الفار����س، وج���الل الدِّ

نظ���ريات..  ي���ن ب���ن عرب���ي../ ع���ن كل التَّ الدِّ

قنعة التي كنت  م���وز/ واالأ هوميات.. والرُّ والتَّ

اأ�شعه���ا عل���ى وجه���ي يف/ غرف���ة احل���ب..« 

)�س/��8(.

أو  واإن يك������ن قد و�شع على وجهه رموزاً، ا

�شاطري، فبريوت  اأقنعة تراثيَّة، فاإنَّه ا�شتلهم الأ

نثى الت������ي متنح اخل�ش������ب وتعطينا  ه������ي الأ

آلهة اخل�ش������ب..، ولهذا  أنَّه������ا ا الف�ش������ول، كا

نَّها تبدو عل������ى اخلريطة خيطاً  يقتلونه������ا لأ

رفيعاً من املاء يف �شحراء العط�ص.. ما يرفع 

من اخل�شب اأن يعود  النِّداء: يا ع�شتار، اآن لزَّ

)�������ص/471 – 488(. فهل يع������ود »وَخ�ْشي 

بطال« ل ينفكُّ يتوا�شل ويتفاقم!؟ الأ

¥µ

عمال �لكاملة، بروت – باري�ص: من�شور�ت نز�ر قبَّاين، �لطبعة �ل�شاد�شة ع�شرة، 2007، �ص/7، ومنعاً  1- نز�ر قبَّاين، �الأ

فحة يف �ملنت. للتكر�ر �شنكتفي، لدى �القتبا�ص، من هذ� �لكتاب، بذكر رقم �ل�شَّ

2- عمر بن �أبي ربيعة، �لديو�ن، بروت: د�ر �شادر، 1961، �ص/211.

3- ديو�ن عمر بن �أبي ربيعة، م. �ص.، �ص/96.

الهوام�ش
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أبدا،	فاخلوف:	حالة	�شعورية	 م������ن	منا	ال	يخاف	-اإذا	كان	اإن�شانا	�شوي������اً-	ا

ن�ش������ان	عندما	يت�شبب	 وجداني������ة	ي�شاحبه������ا	انفعال	نف�شي،	وب������دين	ينتاب	االإ

ن�شان	يخاف	عندما	تتعر�ض	حياته	 موؤثر	خارجي	يف	اإح�شا�ش������ه	باخلطر.	فاالإ

أو	الت�شهري،	اأو	عندما	يواجه	مواقف	الف�شل	 أو	الف�شيحة،	ا هانة،	ا أو	االإ للخطر،	ا

أنه	 حب������اط،	وقد	يعرتيه	اخلوف	عندما	يفقد	عزي������زاً،	اأو	عندما	يكت�شف	ا واالإ

م�شاب	مبر�ض	خطري،	وعلي������ه	فاخلوف	اأمر	طبيعي،	ومن	ذا	الذي	ال	يخاف	

باحثة واأ�شتاذة يف كلية الرتبية- جامعة دم�شق.

العمل الفني: الفنان حممد بدر  حمدان.

❁

ò

ن�سان الالمنطقية خماوف الإ

❁
د. رغداء علي نعي�سة
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من ده�س �سيارة م�رسعة؟ اأو من انهيار طريق 

أو الطوفان، كل  مطار الغزيرة ا جبلي بفعل الأ

ذلك خوف طبيعي مربر.

ال�سابق������ة  احل������الت  يف  اخل������وف  اإن   

أنواع  ومثيالته������ا ل يحكم علينا باأي نوع من ا

ال�س������ذوذ، بل اإن عدم اخل������وف يف مثل هذه 

احلالت هو ال�سذوذ بعينه.

آليات احلفاظ  أب������رز ا  ويعد اخلوف من ا

عل������ى الذات وبقائها ل������دى الفرد، فاخلوف 

ي������وؤدي وظيفة احلف������اظ على البق������اء �سواء 

أو الكائنات احلية  كان ذل������ك لبن������ي الب�������رس ا

خرى. الأ

ولي�������س للخ������وف ب������ذور وراثي������ة ح�سب 

أ�سا�سية  نظريات العلم، بل اإنه يعتمد ب�سورة ا

على التعل������م يتعلمه الطف������ل نتيجة تعر�سه 

ملوؤ�������رسات البيئ������ة واجلو املحي������ط، ويتاأ�سل 

أ�سا�س اأنه حم�سلة  ن�سان على ا اخلوف لدى الإ

لعملي������ات التن�سئة الت������ي يتلقاها ال�سغري يف 

اإطار تقاليد ومعايري املجتمع الذي ولد ون�ساأ 

فيه، فالطفل يولد متجرداً عن اخلوف، وما 

يظه������ره الطفل يف بداي������ات عمره ما هو اإل 

ح�سيلة ما يتعلم������ه وي�ساهده، وما يح�س به 

من خم������اوف وانفع������الت. فالطفل يف هذه 

املرحلة مقلد وحم������اك وم�ستن�سخ للم�ساعر. 

)�س�ستاوي 1996(.

لكن ما ي�شتدعي الهتمام هنا هو خوف 

مور على الرغم  النا�ص من جمموعة م������ن الأ

أو تهديد  أنها ل تت�شمن اأي خطر ا من علمهم ا

قل ل يتنا�شب  حقيقي حلياته������م، اأو على الأ

مق������دار خوفهم مع حج������م، ومقدار اخلطر 

احلقيقي املت�شمن يف مثريات اخلوف هذه. 

ه������ذه املخاوف ال�شاذة يطل������ق عليها يف علم 

النف�ص ا�شطالح الفوبيا )phobias( وهي 

 ،Horror واله������ول ،Fear تعني اخل������وف

أو النف������ور Aversion. ويف معج������م عل������م  ا

النف�������ص، )ح�شني عبد القادر(، فكاأن الفوبيا 

أ�شياء اأو مواقف  خ������وف �شديد )مر�شي( من ا

نوعية ل ح�رش لها. حتى اإن اإجنل�ص واإجنل�ص 

ي�ش������ريان يف معجمهم������ا اإىل فوبي������ا الفوبيا 

Phobophobia مبعن������ى اخلوف املر�شي 
�شابة بالفوبيا. من الإ

اخلوف الطبيعي:

ن�ش������ان �شعور  م������ا من �ش������ك اأن ينتاب الإ

أو  باخل������وف عندما يتعر�ص كيان������ه للخطر ا

أو الت�شهري،  أو الف�شيحة ا هانة ا أو الإ التهديد ا

وم������ن الطبيع������ي اأن يخاف عندم������ا يواجه 

مل. كما اإنه من الطبيعي اأن  مواقف خيبة الأ

أبنائنا عن������د مر�شهم اأو عندما  نخاف على ا

يتاأخرون عن الوق������ت املخ�ش�ص ح�شورهم 

اإىل املنزل: 
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واإمن������������ا اأوالدن����������������ا اأك�����ب�����ادن�����ا

ر������������������س مت�������������ش������ي ع�������ل�������ى االأ

ع��ل��ى بع�شهم ال���ري���ح  ه��ب��ت  ل���و 

الغم�س م���ن  ع��ي��ن��ي  الم��ت��ن��ع��ت 

أت������ي اخل������وف العميق عندم������ا يفقد  ويا

أو اأن ي�شيبه مكروه.  ن�شان عزيزاً لدي������ه، ا الإ

واإن������ه من الطبيعي اأن يخاف املرء من �شيارة 

يقودها مته������ور تتجه نحوه وت������كاد تدهمه، 

أو اأن نخ������اف من كل������ب هائج م�شعور ينطلق  ا

أو وباء قابل  أو اأن نخاف من داء ا باجتاهن������ا، ا

للعدوى، اأو من �ش������وت طائرة اخرتق �رشعة 

ال�شوت..اإلخ.

ن�شان هنا اأمر طبيعي، ولي�ص يف  خوف الإ

خوفنا اأي �رشب م������ن �رشوب ال�شذوذ؛ ذلك 

نه������ا تت�شمن تهدي������دا حقيقيا حلياتنا، بل  لأ

عندما نتعر�ص ملثل ه������ذه املواقف ومل ن�شعر 

باخلوف منها يك������ون الو�شع  �شاذاً. فالذين 

تتبلد عواطفه������م وانفعالتهم هم ما ينعتهم 

علماء النف�ص بالف�شاميني. 

مر اأن هناك طائفة  ولك������ن الغريب يف الأ

م������ور يخاف منها بع�ص النا�ص  اأخرى من الأ

أنه������ا ل تت�شمن اأي  عل������ى الرغم من علمهم ا

أو تهديد حقيق������ي حلياتهم، اأو على  خط������ر ا

ق������ل ل يتنا�شب مق������دار خوفهم مع حجم  الأ

ومق������دار اخلط������ر احلقيق������ي املت�شمن يف 

مثرياته. هذه املواقف ال�ش������اذة يطلق عليها 

 ،phobias يف علم النف�ص اإ�شطالح الفوبيا

أنواع ومثريات كثرية كاخلوف  وت�شتم������ل على ا

من الظالم، اأو من املياه اجلارية، اأو من روؤية 

الدم، اأو من العناكب ومن بني هذه املخاوف 

ال�شاذة ال�شعور القاتل باخلوف من اأن ي�شبح 

ن�ش������ان وحيداً يف هذه احلياة، اأي اخلوف  الإ

ال�شاذ واملبالغ في������ه من الوحدة. )العي�شوي، 

.)1988

ينت������اب النا�ص �شعور بالوحدة  القاتلة يف 

ع�رشن������ا احلديث، وخا�ش������ة يف املجتمعات 

وروبية، ولكن ال�شخ�������ص الفوبي امل�شاب  الأ

به������ذا ال�شطراب يخاف م������ن الوحدة حتى 

قب������ل اأن ي�شبح وحي������داً، فهو يخاف ويرتعد 

من جم������رد فكرة اأن ي�شب������ح وحيداً يف هذه 

أبناوؤه واأ�شدقاوؤه  احلي������اة، وقد ين�رشف عنه ا

واأهل������ه وجريانه نتيجة ه������ذا اخلوف املبالغ 

فيه.

اأ�شكال املخ���اوف الالمنطقية، وغري 

املربرة:

ق������د ل تقت�رش املخ������اوف ال�ش������اذة على 

عدد حمدود من املثريات التي تثري يف النا�ص 

اخلوف والف������زع، ولكنها ت�شتمل على اأعداد 
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كبرية من املثريات واملواقف، 

با�شتمرار.  تتزاي������د  الت������ي 

واحلقيق������ة اأن كل �شيء قد 

ن�شان  يرتب������ط يف ذه������ن الإ

أو  بخ������ربات خا�شة مكبوتة ا

غري مكبوتة قد ي�شبح مثرياً 

فاإىل  ل������ه.  بالن�شبة  فوبي������ا 

جانب تلك املخاوف ال�شاذة 

يحدثنا  الت������ي  الكال�شيكية 

ال�شيكولوجي،  الرتاث  عنها 

لمتناهية  أع������داد  ا هن������اك 

منها لدى كثري من النا�ص.

فعل������ى �شبي������ل املثال ل 

املخاوف  هن������اك  احل�������رش 

تية: الآ

ماكن  أو الأ - اخل������وف م������ن املرتفع������ات ا

ال�شيقة كالزنزان������ات، واحلجرات ال�شيقة، 

أو  ي�شعر الفرد فيها باخلوف و�شيق التنف�ص ا

الختناق، ولذلك يتحا�شاها.

أو  ماك������ن العالية: جبل ا - اخلوف من الأ

قلع������ة، ح�شن، حيث ي�شع������ر الفرد باخلوف 

م������ن التطلع من مكان عال، حتى واإن كان يف 

أو  مو�شع اآمن متام������ا، كوجوده داخل مكتبه ا

غرفته.

أو امل�شاحات  - اخل������وف من ال�شاح������ات ا

كامليادين  املك�شوف������ة،  ماكن  والأ الف�شيح������ة، 

أو  الوا�شعة اأو احلقول وال�شاحات واملطارات ا

ماكن  ال�ش������وارع الف�شيحة، اأي اخلوف من الأ

املفتوحة.

ق������ذار، وبالطبع نخاف  - اخلوف من الأ

�شياء القذرة، ولكن اخلوف الفوبي ل  من الأ

يتنا�شب مع مقدار اخلطر املت�شمن.

أو التعر�ص له. مل ا - اخلوف من الأ

- اخلوف من روؤية بع�ص النباتات.

خر. - اخلوف من الآ

- اخلوف من املاء.
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- اخلوف من الربق.

- اخلوف من الرعد.

- اخلوف من اجلراثيم.

مرا�ص. - اخلوف من الأ

- اخلوف من الزحام.

- اخلوف من الغرباء.

- اخلوف من احليوانات.

- اخلوف من روؤية الدم.

ماكن العميقة. - اخلوف من الأ

- اخلوف من الرباز.

كل. - اخلوف من الأ

- اخلوف من جثث املوتى.

- اخلوف من البحار واملحيطات. 

- اخلوف من روؤية لهب النار.

- اخلوف من التكلم                

- اخلوف من مواجهة اجلمهور.

- اخلوف من حتمل امل�شوؤولية.

- اخلوف من املوت.

- اخلوف من هبوب الرياح.

- اخلوف من احلب.

- اخلوف من ركوب القطارات.

- اخل������وف م������ن التفكري، خ������وف غريب 

ف������راد فيجعله������م يحجم������ون عن   يع������رتي الأ

التفك������ري خوفاً من النتائ������ج التي ي�شل اإليها 

وعواقبها.

- اخلوف م������ن التلوث )و�شوا�ص التلوث( 

كل �شيء ملوث.

أو  - اخل������وف م������ن الوق������وع يف ال�رشقة ا

الختال�ص.

- اخلوف من التعب، والتاأجيل امل�شتمر.

أو الرهاب من الوقوع مبر�ص  - اخلوف ا

ال�رشطان.

أو  - اخل������وف م������ن ممار�شة ال�شح������ك، ا

املرح. 

- اخلوف من الن�شاء )خواف الن�شاء(.

�شابة مبر�ص القلب. - اخلوف من الإ

ثم������ة ح������الت متعددة م������ن اخلوف غري 

املربر ب������ل وال�شاذ، والت������ي ل منطقية فيها، 

فبع�ص النا�ص يخاف من كل جديد، فاإذا ما 

دخ������ل احلا�شوب يف موؤ�ش�شة بغر�ص التطوير 

والتحديث، ظ������ن بع�ص النا�������ص اأن بقاءهم 

يف املوؤ�ش�شة اأ�شبح مه������دداً، ودخل يف دائرة 

أ�شكال اخلوف من هذا  اخلوف غري املربر، وا

امل�شتوى كثرية، فاملطرب حممد عبد الوهاب 

عا�ص حياته خائفاً من ركوب الطائرة، وبع�ص 

النا�ص يخاف م������ن امتطاء الدواب، اأو عبور 

أو يتوقع مر�شاً  ج�������رش خوفاً م������ن انهي������اره، ا

خط������رياً مبجرد مغ�������ص يف اأمعائه، وكم من 

النا�������ص من ي�رشخ خائف������اً من ح�رشة �شغرية 
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ج������داً، اأو اخلوف من القط������ط، وهناك ما 

ي�شمى خواف اخلوف، اأي حالة اخلوف من 

أو  اخل������وف ذاته ومن اأن ل ي�شتطيع اخلروج ا

التحرر من حالة اخلوف.

نوع اآخر من اخلوف هو خوف العنو�شة، 

اأي اأن تدخل العزباء مرحلة الياأ�ص من دخول 

أو ما  ع�ص الزوجية، ويقابله خوف من الزواج ا

ي�شمى خ������واف الزواج، وهو ي�شبب م�شكالت 

لدى كثري من الفتيات وال�شباب.

أن������واع  اخل������وف متنوعة وكث������رية، منها   ا

انت�ش������ار اخلوف من املوت ووح�شة القرب، ول 

�شباب عديدة  مربر منطقي لهذا اخل������وف لأ

اأهمه������ا اأن من ميوت لي�شع������ر مبا ي�شعر به 

حياء، واأن اخل������وف من املوت ليبعده، اإذ  الأ

أ�شباب، واخل������وف من املوت  للم������وت وقت وا

ينعك�ص كاآبة على من يجعله هاج�شه.

  والغريب اأن من ميار�ص مهنة التعليم يف 

م�شتويات������ه املختلفة ي�شدم بخوف عدد غري 

قليل من الطلب������ة ممن يعانون حالة اخلوف 

من التكلم، ويف�شل������ون ال�شكوت عن ال�شوؤال 

أو امل�شارك������ة يف احل������وار، ويف�شلون  مث������ال، ا

اأخ������ذ جانب احل������ذر، بل يبتع������دون عن اأي 

م�شاركة، وق������د يكت�شب التلميذ منذ طفولته 

هذا املوقف، وهنا نت�شاءل عن فاقد املعرفة 

حجامه  التي خ�رشها يف �شن������وات درا�شته لإ

عن الكالم خوفاً.

آخ������ر نالحظ������ه يف املوؤ�ش�ش������ات  خ������وف ا

والدوائر احلكومية واخلا�شة، األ وهو خوف 

�شخا�ص من حتم������ل امل�شوؤولية، بل  بع�ص الأ

اإن اإ�شن������اد عمل ما اإىل ال�شخ�ص الذي يعاين 

من خ������واف امل�شوؤولية يعني كارثة له، ترتعد 

اأو�شال������ه منها، بل تراه يته������رب من اللتزام 

به������ا كما يهرب اإن�شان �شوي من خطر حمدق 

واقع ل حمالة. 

وبعد فمن الرج������ال من يخاف احلديث 

مع الن�شاء، وم������ن الن�شاء من يخفن احلديث 

م������ع الرج������ال، وكم ه������ي حال������ة متكررة يف 

جمتمعن������ا على الرغم م������ن كل ما نعي�شه من 

انفتاح واختالط يف حدود مقبولة اأخالقياً، 

أة  واجتماعياً، ولنت�ش������ور حاجة لنا عند امرا

ن من  يف موقع امل�شوؤولية، نرتك مو�شوعنا لأ

خر، وهي يف غاية  �شنقابلها من اجلن�������ص الآ

عم. وعليه فاإن  اللطف واللباقة يف الغالب الأ

خواف الن�شاء قد يكون من�شاأه �شدمة عالقة 

أو فا�شلة. غري موفقة، ا

طفال خوف االأ

حتتل املخ������اوف جزءاً من ن������و وتطور 

كل طف������ل، وعلينا مع�رش الكب������ار  اأن ن�شاعد 
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طفال عل������ى تخطي خماوفه������م الطفيلية  الأ

ك������ي ي�شبح������وا را�شدين نا�شج������ني حيث اأن 

الرا�شدين النا�شجني الذين يتمتعون بتكيف 

�ش������وي لي�ش������وا دون خماوف -كما م������رَّ معنا 

ن- ولي�ش������ت كل  خماوفنا عقالنية  حت������ى الآ

دائماً كما اأن بع�شنا ل  ي�شتطيعون جمابهتها 

بنجاح، اإن حذرهم قد يكون بطريقة معقولة 

حي������ث يتحا�ش������ى  املخاطر غ������ري ال�رشورية 

أنهم متاأكدون  الت������ي لمربر لها اإ�شاف������ة اإىل ا

أنف�شهم بدرج������ة معقولة فهم ليخ�شون  من ا

خطار  اأخط������اراً ل وجود له������ا، وليخفون الأ

احلقيقية فاخل������وف رد فعل انفع������ايل اإزاء 

خطر نوعي حقيقي كان اأم غري حقيقي.

 اإنَّنا نالحظ  بع�������ص التعابري التي تدل 

على اخلوف عن������د الطفل،  والتي تتمثل يف 

النطوائية والعي�������ص منفرداً بعيداً عن بقية 

ظافر  �شابع وق�ش������م الأ ف������راد وم�������ص الأ الأ

وع�ص ال�شفة قلقاً، وقلع ال�شعر وقلة الكالم 

وا�شطراب النوم وامليل اإىل اخلداع، والكذب 

طف������ال يف ظل تعودهم  ع������ادة تظهر عند الأ

عل������ى اخلوف ال�شبب يف ح������دوث الكثري من 

أ�شباب  طف������ال فما هي ا امل�شكالت لهوؤلء الأ

باء  اخل������وف عند الطف������ل؟ وما ه������و دور الآ

واملربني يف عالج هذا اخلوف عند الطفل؟

اإن  اخل������وف عند الطفل ظاهرة خطرية 

طفال،  وهي  ومن الظواه������ر املنت�رشة بني الأ

من امل�شكالت التي لميكن حلها بهذه ال�شهولة 

فهي م�شكلة حتتاج اإىل عالج وتدبري، ويجب 

الهتمام  بها للحد من هذه الظاهرة.

طف������ال ل يختلف  اإن اخل������وف عن������د الأ

يف تعريفه عند الكب������ار، فهو حالة انفعالية 

طبيعي������ة يح�شه������ا وي�شعر به������ا كل الكائنات 

احلي������ة يف بع�ص املواق������ف.  ويظهر اخلوف  

أ�شكال متع������ددة ودرجات متفاوتة ترتاوح  يف ا

بني احلذر والهلع والرعب وكلما كانت درجة 

ن�شان  اخلوف يف احلدود الطبيعي������ة كان الإ

�شوياً يتمت������ع بال�شحة النف�شي������ة وميكنه اأن 

أم������ا اإذا كانت  ي�شيطر عل������ى خماوفه بعقله ا

درج������ة اخلوف كبرية يتع������ذر معها ال�شيطرة 

على العق������ل واملنطق فاإن الف������رد يعاين من 

أنه ي�شلك  أو ا أو املر�ص النف�شي ا ال�شط������راب ا

�شل������وكاً �ش������اذا به������دف البعد ع������ن امل�شدر 

أو ته������دد حياته باخلطر.  ال������ذي يخاف منه ا

)الرواجية، 2000، �ص203(

أ�شا�شي  أنه انفعال ا ويعرف اخلوف على ا

مرتبط ارتباطاً وثيقاً باملحافظة على البقاء 

حت������ى اإن كثرياً م������ن النا�������ص يت�شاءلون: هل  

طفال اأو هو فطري فيهم. )رو�ص،  يتعلمه الأ

1995، �ص14(
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عن���د  اخل���وف  ودواف���ع  اأ�شب���اب 

طفال االأ

أ�شباب ودواف������ع خمتلفة للخوف  هن������اك ا

عند الطفل منها:

خم������اوف  معظ������م  اإن  االكت�ش���اب:   -

طف������ال ناجتة عن  �شخا�������ص، وخا�شة الأ الأ

التعل������م والكت�شاب مبعن������ى اأن الطفل تعلم 

بوين واملربني وكذل������ك من اأ�شدقائه  م������ن الأ

أ�شخا�ص  أ�شياء وا واملحيطني به اخل������وف من ا

وزمن معني فالطفل  يتعلم اخلوف عن طرائق 

خمتلفة منها امل�شاه������دة مثل م�شاهدة خوف 

م ح������ني مواجهة بع�������ص الق�شايا،  ب والأ الأ

وبع�ص احلالت كالرع������د والربق والعا�شفة 

وهو يقلد مايراه وي�شمعه اأحيانا وهذا �شبب 

لنمو ون�شوء وظهور اخلوف.

- التج���ارب اخلا�ش���ة: يح�ش������ل اخلوف 

اأحيان������اً من جت������ارب �شيئة موؤمل������ة مرت به. 

فالطف������ل يلعب م������ع قطة تنه�ش������ه مبخالبها 

وتدمى وجهه. وقد يخاف الطفل من الطبيب 

ن الطبيب قد حقنه باإبرة مرة واأوجعه. لأ

- الرتبية اخلاطئة: وقد تنجم عن الرتبية 

هل واملربون مع  اخلاطئة التي ميار�شه������ا الأ

طفال، وهذه  بع�ص احلالت: الأ

م������ر والنهي املتك������رر الذي يتعب  1- الأ

طفال ويزعجه������م كاأن يقال للطفل: انتبه  الأ

لتتكلم.. اإلخ.؟

الن�شباطي������ة  التعليم������ات  تطبي������ق   -2

القا�شية عل������ى الطفل بحيث متوت فيه روح 

أة. اجلرا

3- التحدث عن اجل������ن والظواهر التي 

يجهلها.

4- التوبيخ وال�شفع ال�شديدة حتى يرى 

نف�شه واأمنه يف خطر.

بوان �شديدي اخلوف يوؤدي  5- اإذا كان الأ

ذلك اإىل التعليم ال�شيئ.

6- ف�ش������ح الطف������ل يف ح�ش������ور النا�ص 

�شدقاء. وخا�شة الأ

7- ك������رثة الن������زاع بني الزوج������ني بحيث 

يخاف الطفل على اأمنه.

دراك والوع������ي: تنجم املخاوف يف  - الإ

دراك والوعي كاخلوف  بع�ص احلالت من الإ

من حيوان وح�شي واخلوف من �شخ�ص مثال 

يحمل �شكين������ا بيده وهو عاجز عن املواجهة 

واملقابلة وعدم قدرت������ه على اإنقاذ نف�شه اإذا 

هاجمه اأحد)القائمي، 1996، �ص46(
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اأعرا�س اخلوف

وتق�شم اإىل ق�شمني:

عرا�س الظاهرية: اإذ يالحظ وجود  �- االأ

�شخا�ص  عرا�ص والظواهر التالية عند الأ الأ

الذين يعرتيهم اخلوف والهلع وهي: 

- ارتعا�ص يف اجل�ش������م يوؤدي اإىل اإعاقته 

حتى عن امل�شي.

- �شحوب اللون وا�شفرار الوجه والذهول 

وقد يكون اأحيان������اً على هيئة احمرار فوري 

يف الوجه وتغري يف مالحمه.

- ن�ش������وح قطرات من العرق على الوجه 

والذهول وقد يكون اأحياناً على هيئة احمرار 

فوري يف الوجه وتغري يف مالحمه.

- الق�شعري������رة ووق������وف �شع������ر اجل�شم 

ب�شكل يلف������ت انتباه من يراه اأو حني يراه هو 

�شخ�شياً.

ب�ش������كل  باملثان������ة  التحك������م  انف������الت   -

ي�شبح مع������ه غري قادر عل������ى اإم�شاك اإدراره 

أو ال�شيط������رة على ع�ش������الت املثانة فيخرج  ا

درار تلقائياً. الإ

- جفاف الفم حتى ي�شعب على الل�شان 

التحرك يف داخله ويتع�رش عليه النطق.

غاثة كما لو  - ال�رشاخ الالاإرادي طلبا لالإ

نظر �شخ�ص بنظرات حادة اإىل طفل ر�شيع 

فياأخذ الطفل بال�رشاخ تلقائياً.

- انهيار الق������وى البدنية وفقدان القدرة 

على احلركة.

- �ش������دة �رشب������ات القل������ب حت������ى ت�شري 

م�شموعة وقد تكون هذه ال�شدة يف ال�رشبات 

حوال  �شبب������ا لل�شكت������ة القلبية يف بع�������ص الأ

ويوجد كثري من النا�ص الذين ماتوا بال�شكتة 

أثر اخلوف. القلبية على ا

- البكاء ول�شيما يف احلالت التي يوجد 

فيها الطفل نف�شه بال حماية،  وهذا ال�شعور 

طف������ال ول�شيما  أك������رث مايالح������ظ عن������د الأ ا

ناث. الإ

أو اأي �شخ�ص  م ا - اللجوء اإىل حج������ر الأ

اأخر ي�شت�شعر فيه املحب������ة واحلنان اأماًل يف 

اإغاثته واإبعاد عامل اخلوف منه.

- تغطي������ة وجهه بيديه،  وخا�شة اإذا كان 

امل�شهد املخيف على �شكل نظرات مرعبة اأو 

حني يرى عن�رش اخلوف قريبا من عينه.

عرا����س الداخلي���ة: يوؤث������ر اخلوف  �- االأ

ن�شان ويحدث فيه تغريات  اأي�شاً يف داخل الإ

كثرية وله������ذه التغ������ريات واحل������الت �شوراً 

متعددة ن�شري اإىل بع�شها

- ا�شطراب املزاج الذي يوؤدي بدوره اإىل 

اختالل ال�شهية اأحياناً في�شعر بال�شبع مع ما 

فيه من جوع.
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- ال�شع������ور باحلرية وانع������دام املالذ وهو 

من. ناجت من ال�شعور بفقدان الأ

- تقل�ص الع�شالت ب�شكل غري م�شهود.

وت������ار ال�شوتي������ة وميك������ن  - تقل�������ص الأ

أثاره من خ������الل التعمق يف نغمة  مالحظ������ة ا

�شوته فرنى �شوته يتغري ويخفت.

- ال�شعور بوجود ثقل على ال�شدر وكاأن 

�شخ������رة قد ا�شتقرت عليه وهو يته�شم حتت 

وطاأة ثقلها.

- ال�شعور باأمل يف القلب وجوانبه ناجت عن 

�شدة �رشبات القلب.

- �شعف قواه العقلية اإىل حد ي�شبح فيه 

غ������ري قادر على التميز بو�شوح وعدم القدرة 

على معرف������ة ال�شحيح من اخلطاأ بل ويفعل 

اأفعالً خمالفة للعقل.

- فقدان احلنان والعاطفة.

- عج������زه ع������ن التعلم فه������و يتغيب عن 

الدرا�شة عملياً واإن كان حا�رشا يف ال�شف.

مور  - ظه������ور اختالل يف فهم واإدراك الأ

وحتى الراأ�ص نف�ش������ه ل يعود مييز بني الربد 

مل. واحلرارة والأ

ويف بع�������ص احلالت احل������ادة يظهر نوع 

من الرتباك والختالل النف�شي يوؤدي به اإىل 

فقدان اإرادته )القائمي، 1996، �ص12(

طفال اأهم خماوف االأ

طف������ال واقعية وغري   هن������اك خماوف لالأ

واقعية:

طف���ال غ���ري الواقعية:   اأواًل: خم���اوف االأ

وتت�شم������ن اخلوف من امل������وت واخلوف من 

الظالم. 

الكائن������ات  كل  اإن  امل���وت:  م���ن  اخل���وف 

الب�رشي������ة تخاف من امل������وت وين�شط اخلوف 

طفال ب�شبب حدوث  من املوت عند بع�ص الأ

وف������اة يف العائلة بينم������ا ين�شط اخلوف عند 

أو ب�شبب اأحداث  غريه������م ب�شبب مر�شه������م، ا

طفال من  �شدمي������ة اأخرى وي�شري خ������وف الأ

اإىل م�شاعره������م العميقة بالعج������ز والوحدة 

والياأ�ص.

اخلوف من الظالم: عندما يخيم الظالم 

خطار  حول املرء تقل قدرته على مالحظة الأ

كما ي�شعف ات�شال������ه بحلفائه الذين ميكنه 

العتماد عليهم كما تتال�شى فر�ص احل�شول 

على م�شاع������دة ويف الظالم تتاآلف املخاوف: 

اخلوف من غري املاألوف واخلوف من الوحدة 

واملرء ليخاف م������ن الظالم عندما يكون يف 

بيئ������ة ماألوفة تتمتع بحماية جيدة ويحيط به 

أه������ل للثقة ويف الظ������الم قد يبدو له  أنا�ص ا ا

أنه �شكل مرعب  الكر�ش������ي ذو امل�شاند عل������ى ا
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آه على �شا�ش������ة التلفاز اإذ يحاول اأن ير�شي  را

والديه ويتحرك ببطء يف اأرجاء الغرفة فاإنه 

قد يتعرث بال�شج������اد اللعني في�شاب وبالتايل 

ح�شا�ص  يخاف من الظالم اأكرث من قبل اإن الإ

�شا�شي  بالوح������دة والتخلي ه������و ال�شب������ب الأ

 ،1991 )القو�ش������ي،  طف������ال.  الأ ملخ������اوف 

�ص163�ص160(

الواقعي���ة  طف���ال  االأ خم���اوف  ثاني���ًا: 

وتت�شمن: 

ب���اء: يف الظروف العادية  اخل���وف من االآ

أنهم������ا قويان  ي������درك الطفل والدي������ه على ا

»قادرين عل������ى حمايته ورعايت������ه« وودودان 

»راغبان يف حمايت������ه ورعايته« ومن ثم فاإن 

خماوف الطفل ميكن اأن تاأخذ اجتاهني فقد 

أبواه قوتهما في�شبحان غري  يخاف اأن يفقد ا

أنه ميتلكه اخلوف من  أو ا قادرين على رعايته ا

اأن ي�شبحا غري ودودين ومن ثم غري راغبني 

يف رعايته. )القو�شي، 1991، �ص177(

اخل���وف من فقدان ح���ب والديه له: مير 

طف������ال تقريباً مبرحل������ة يخ�شون فيها  كّل الأ

ب وهذه اخل�شية  م والأ اأن يفقدوا حمب������ة الأ

طبيعي������ة نابعة من اإح�شا�������ص الطفل بعجزه 

وه�شا�ش������ة مكانته يف بيئ������ة لذلك يجب على 

الوالدي������ن اأن يكفا متاما ع������ن التهديد بنبذ 

أو تركه يف �شارع لوحده فمن �شاأنه اأن  الطفل ا

يزيد من خماوف الهجر عند الطفل ويذكي 

أنه وحيد يف ه������ذه الدنيا.  خيال������ه ال�شغري ا

)الطيبي، 1999، �ص17(

اخل���وف م���ن الغرب���اء: يف ال�شن من �شتة 

أ�شهر تقريباً ين�ش������اأ لدى معظم  اإىل ع�������رشة ا

طفال خوف من الغرباء ويعد هذا اخلوف  الأ

�شوي������اً متاماً، ومن الوا�ش������ح اأن اخلوف من 

الغرباء له قيمة بقائية اإىل حد ما ويجب اأن 

أو نقمعه وعندما يبلغ الطفل العام  ل ننتقده ا

الث������اين من العمر فاإنه ق������د يغامر بالدخول 

اإىل عامل جمهول ي�شتك�شف وقد يراقب الزوار 

ويتتبعهم وي�شاهده������م بطماأنينة بوجود اأمه 

خا�ش������ة اإذا كانت تتعامل مع ال������زوار بودية 

)القو�شي، 1991، �ص192(.

فراد النا�شجون  اخلوف من العق���اب: الأ

ه������م الذين يتحمل������ون امل�شوؤولية الكاملة عن 

اأفعالهم فه������م يدركون عواق������ب ت�رشفاتهم 

طفال  وله������ذا من ال�������رشوري اأن ننقل اإىل الأ

ف�شل  در�������ص ال�شبب والنتيجة ه������ذا ومن الأ

اأن نعرف الطفل بعواقب �شلوكه بدلً من اأن 

خطار ثم نعاقبه عليها واإذا  نرتكه يرتكب الأ

باء يف حالة معينة اأن العقاب هو  ما �شعر الآ

الطريقة ال�شحيحة فيج������ب اأن يحاولوا اأن 
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يكونوا هادئني وعقالنيني يف تنفيذه بالقدر 

امل�شتط������اع ويجب اأن يك������ون العقاب معقولً 

ومتنا�شباً مع املخالف������ة التي ارتكبها الطفل 

ويجب األ ميار�شون العقاب املتكرر وال�شارم 

أم������ل يف نتائج طريقته������م يف تن�شئة  بخيب������ة ا

الطف������ل وميكن اأن يكون العق������اب مفيداً اإذا 

كان نادر احلدوث وعادلً.

اخل���وف م���ن االمتحان���ات واالختبارات: 

يج������ب اأن نتوق������ع درجة معين������ة من اخلوف 

من الختبارات ويجب عدم انتقاد اأي طفل 

لعرتافه بوجود ه������ذا اخلوف فكل امتحان 

درا�ش������ي م������ن املحتمل اأن يث������ري اخلوف من 

املجه������ول، اخل������وف من التعر�������ص للرف�ص، 

اخلوف م������ن التعر�ص للعق������اب. وقد يكون 

أو امتح������ان تاأثري مفيد  للخ������وف من اختبار ا

اإذا حفز املرء على بذل اجلهد ومييل بع�ص 

باء اإىل مقارنة اأطفاله������م باأطفال اآخرين 
الآ

وع������ادة بطريقة غري م�شتحبة و�شد م�شلحة 

اأطفالهم وهذا ينعك�ص �شلباً على حت�شيلهم 

الدرا�شي وزيادة خوفهم من المتحان.

اخل���وف م���ن اأن ي���رتك مبف���رده: اأحياناً 

البالغ������ني يخافون م������ن اأن يكونوا مبفردهم 

مر ينتابهم  طف������ال يف حقيقة الأ ولكن كل الأ

ه������ذا اخلوف وكلما �شغر �ش������ن الطفل كلما 

عظ������م وا�شتد ه������ذا اخل������وف وي�شهم وجود 

أنه قوي وودود  �شخ�ص ما يدركه الطفل على ا

يف التخفي������ف من حدة اخلوف بدرجة كبرية 

ب تلطف خماوف  أو الأ م ا فمج������رد روؤي������ة الأ

طفل مرتعب.

اخل���وف م���ن احليوان���ات: عادة ما يظهر 

اخلوف م������ن احليوانات يف العام الثالث من 

العمر ويظ������ل �شائعا حتى الع������ام الثامن اأو 

التا�شع من عمر الطفل وقد يكون للخوف من 

احليوانات اأ�شل واقعي فيما يتهدد املرء عند 

مواجهات������ه مع الكالب الكبرية يف املدن وقد 

يكون هذا اخلوف ال������ذي يجعل املرء حذراً 

يف تعامله مع احليوانات الكبرية قيمة بقائية 

وغالباً ما يكون غ������ري واقعي من احليوانات 

أو عل������ى �شا�شة التلفاز وميك������ن التغلب على  ا

احليوانات ال�شغرية مب������زج روؤيتها بخربات 

�شارة من قبيل احت�شان الطفل.

تع������دُّ  التلف���از:  الت���ي يثريه���ا  املخ���اوف 

م�شاه������دة التلف������از اأي م�شاه������دة امل�شاه������د 

�شباب  املرعب������ة على �شا�ش������ة التلفاز م������ن الأ

طفال حيث  العديدة املوؤدي������ة اإىل خماوف الأ

طفال الذين يق�ش������ون وقتاً طوياًل يف  اأن الأ

أ�شد وخماوف  م�شاهدة التلف������از يعانون قلقاً ا

طفال الذين يق�شون وقتاً  أ�شد من الأ أك������رث وا ا
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قلياًل اأمام التلفاز مب������ا يعر�شه من ق�ش�ص 

اإجرامي������ة ومرعبة فكم م������ن طفل خاف من 

الذه������اب اإىل الن������وم بعد م�شاه������دة م�شاهد 

العن������ف على �شا�شة التلف������از ول يوجد اأدنى 

�شك يف اأن العنف على �شا�شة التلفاز ل يزيد 

أي�شاً يوؤدي اإىل  من املخاوف فح�ش������ب واإنا ا

اإ�شعاف الكف������وف التي تكبح جماح ال�شلوك 

طف������ال ال�شغ������ار يتملكهم  الع������دواين واإن الأ

اخل������وف وتن�شاأ لديه������م ا�شطراب������ات النوم 

والكوابي�������ص حيث اأن العن������ف الذي ي�شاهده 

طف������ال على �شا�شة التلفاز يعلمهم اأن املرء  الأ

ميكن اأن يرتكب اجلرائم )القو�شي، 1991، 

�ص210(.

واخل���وف  اخل���وف  ب���ني  الف���رق 

املر�شي

يعدُّ اخلوف ا�شتجابة طبيعة ملثري وموقف 

ي�شبب خطراً وتهديداً على ال�شخ�ص، ويظهر 

اخلوف اأحياناً على �شكل ردود فعل ع�شوية 

أو تعب������ريات لفظية عن اخل������وف،  وجتنب  ا

املوق������ف امله������دد واملخيف وتك������ون ا�شتجابة 

اخل������وف يف كل احل������الت متنا�شبة مع �شدة 

املوقف واملثري املهدد واملخيف.

اخل���وف املر�ش���ي: )الره������اب( هو خوف 

مبالغ فيه فاملري�ص يبدي اخلوف من موقف 

أو مث������ري لي�شتدعي مثل ه������ذه الدرجة من  ا

اخل������وف، ول ي�شبب تهدي������داً اأو خطراً على 

ال�شخ�ص، ويعد اخلوف املر�شي حالة حذر 

خا�ص وخوف خا�ص تت�شف مبا ياأتي:

أو ال�شيء  - اإنه������ا تفوق �ش������دة املوق������ف ا

املخيف.

أو تربيره منطقياً. - ل ميكن تف�شريه ا

ال�شخ�������ص  حتك������م  نط������اق  خ������ارج   -

و�شيطرته.

- يق������ود اإىل التجن������ب والن�شح������اب من 

املوقف املخيف.

- ي�شتمر فرتات زمنية طويلة.

- غري تكيفي ول يخ�ص عمرا اأو مرحلة 

معينة. )عبد اهلل، 2001، �ص223(

اأخطار واأ�رسار اخلوف 

�������رشار التي  ����رسار ال�شخ�شي���ة: الأ  - االأ

تواج������ه ال�شخ�ص �شديدة وتوؤث������ر على بدنه 

�رشار ونف�شه وعاطفته ومن اأهم الأ

1- يف الناحي������ة البدني������ة: يوؤدي اخلوف 

�رشار التالية: اإىل الأ

- تخرج دورة الدم من حالتها الطبيعية 

ويوؤدي اإىل بطئها عادة.

- يعيق جهاز اله�شم عن القيام بوظيفته 

العادية.
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- يتوق������ف الطفل ع������ن احلركة وال�شعي 

ويقلل ن�شبة النمو.

- يوؤدي اإىل ا�شط������راب يف النمو والنوم 

فتنجم عنه اأ�رشار اأخرى.

ن�شان ع������ن الدفاع عن نف�شه  - يعي������ق الإ

ن�شان  اإذ ي�رشف طاقة اأكرب فت�شعف قوى الإ

الفعالة.

- ت�شل اخلاليا الع�شبية نتيجة ذلك يف 

بع�ص احلالت.

ن�شان مم������ا ي�شتلزم  - اخل������وف ينهك الإ

طاقة اأكرث يف الدفاع.

- ي������وؤدي اخلوف اإىل العج������ز اإذا اأ�شبح 

�شديداً اأو قد يوؤدي اإىل اجللطة.

�- م���ن الناحي���ة النف�شي���ة: تنت������ج ع������ن 

أث������ار واأ�رشار خطرية م������ن الناحية  اخلوف ا

النف�شية 

واإث������ارة  دراكات  الإ أف������ق  ا حتدي������د   -

ال�شطراب يف النف�ص.

- حتديد التفكري والتعقل وعرقلة النظرة 

امل�شتقبلية.

أ�شا�ص  أة وال�شجاع������ة وهو ا - زوال اجلرا

أنواع ال�شطراب. الكثري من ا

أ�������ص اإىل درجة يب������دو وكاأنه  - غلب������ة اليا

م�شتعد للموت

- ح�شول نوع من ال�شطراب النف�شي.

وهام الب�رشية  وهام وخا�شة الأ - غلبة الأ

حتى يت�شور اأحياناً اأن عفريتا اأمامه.

- فق������دان التوازن النف�ش������ي  اإىل درجة 

القي������ام بت�رشف������ات طفولي������ة وق������د ي�شاب 

باجلنون.

- ح�شول ت�شت������ت النف�ص وزوال اإمكانية 

اكت�شاب املعرفة.

3- م���ن الناحي���ة الذهني���ة: وقد ي�شبب 

�رشار التالية: طار الأ اخلوف يف هذا الإ

- �شعف الذاكرة اإىل حد ل يتمكن حتى 

أو رقم هاتف. من حفظ عبارة ا

- غلب������ة الن�شيان حتى اإنه لين�شى ما كان 

يعرفه نتيجة للخوف من المتحان.

- �شدة قوة التخي������ل وغلبة ن�شج اخليال 

على ال�شخ�ص املري�ص.

- يظه������ر نق�������ص يف ال������ذكاء يف بع�ص 

احل������الت اإىل درجة يبدو علي������ه الك�شل يف 

ال�شف.

- ت������دين الن�شاط الذهن������ي بحيث ي�شعر 

بالتعب عند اأدنى مطالبة.

- فقدان التداعي والتذكر.

- فق������دان القابلي������ة على ح������ل املتاعب 

لغ������از والكلمات املتقاطع������ة والربط بني  والأ

املوا�شيع.
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4- م���ن الناحي���ة العاطفي���ة: للمخاوف 

اأ�رشار من الناحية العاطفية يتلخ�ص بع�شها 

فيما يلي:

- متهد املخ������اوف ال�شديدة لال�شطراب 

أثار ذلك على الوجوه. وتظهر ا

- يوؤدي اخل������وف يف بع�ص احلالت اإىل 

نني. البكاء والتاأوه والأ

- يقرتن اخل������وف بعدم ال�شتقرار وحدة 

ن�شان. املزاج اإىل درجة �شلب الهدوء من الإ

- ينتج ع������ن اخلوف اأحياناً خجل �شديد 

يتمخ�ص عنه �شلل الن�شاطات احليوية.

- يتعر�������ص املبتل������ون باخل������وف غالب������اً 

أ�������ص وفقدان ال�شهي������ة وعدم ال�شعور  اإىل اليا

بالكفاءة واللياقة.

- قد يتب������ع العوامل التي ت�شبب اخلوف 

كرها يف نف�ص ال�شخ�ص.

- يق������رتن اخلوف اأحيان������اً بال�شتياء من 

خرين النف�ص ومن الآ

- واأخ������رياً اإن اخل������وف هو م������ن عوامل 

احلرية واحلذر الذي ل مربر له.

خالقية: اخلوف من  �- من الناحي���ة االأ

عوامل ال�شقوط والنحراف الأخالقي:

ن�شان نتيجة اخلوف. - يكذب الإ

ن�شان  - توؤدي املخاوف غري العقالنية بالإ

اإىل بع�ص املمار�شات ال�شاذة.

حكام  - يح������ول اخلوف دون اإ�ش������دار الأ

العقالنية.

- يوؤدي اإىل ف�ش������ل امل�شاعي التي يبذلها 

أو لغر�ص اكت�شاب ال�شمعة. يف العمل ا

ن�شان. - يحطم مقاومة الإ

- التكلم بكالم مبهم نتيجة اخلوف.

حكام عن م�شارها  راء والأ - اخلروج بالآ

الطبيعي.

- اخلوف ي�شعف ال�شجايا الأخالقية.

نف������اق  ن�ش������ان روح الإ - ي�شل������ب م������ن الإ

يثار. والإ

ن�ش������ان الرغبة يف النزوع اإىل  - ي�شلب الإ

احلقيقة.

ا�شت������دت  اإذا  االجتماعي���ة:  ����رسار  االأ  -

املخاوف توؤدي اإىل اأ�رشار اجتماعية منها:

ن�شاني������ة  الإ بالعالق������ات  الت�شكي������ك   -1

وال�شداقة.

2- يق������رتن ال�شل������وك والت�رشفات ب�شوء 

الظن وال�شك والرتدد غالباً.

3- يف ح������ال ح�ش������ول اأدنى �رشر يبحث 

�شخا�ص عن مالذ كالطبيب والعالج. الأ

أداء الواجبات  4- يح�ش������ل اخت������الل يف ا

الجتماعية نتيجة اخلوف.

5- يحول اخلوف دون ح�شول التفاهم.
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أنهم م�شطرون يف حالت  6- يرى النا�ص ا

كثرية اإىل الر�ش������وخ للطلبات غري امل�رشوعة. 

)القائمي، 1996، �ص85(

أنواع من  ن ا اإن م������ا ا�شتعر�شناه حت������ى الآ

املخ������اوف ال�شاذة وغري املعقول������ة، لكن لهذه 

قل  أ�شبابه������ا، اأو على الأ الظواهر الفوبي������ة ا

ننا نح������اول الدخول يف  ميك������ن تف�شريه������ا لأ

املعقول والبتعاد عن غري املعقول.

عرا�ص  أنه قد تظهر الأ يرى )العي�شوي( ا

الفوبية كجزء م������ن اأعرا�ص اأمرا�ص اأخرى، 

ولذل������ك فاإن فهم ال�شلوك الفوبي ي�شاعد يف 

مرا�ص النف�شية  فهم وت�شخي�������ص كثري من الأ

خ������رى، وكذل������ك ي�شاع������د يف  والعقلي������ة الأ

عالجها. 

والفوبي������ات عب������ارة عن حم������اولت من 

خطار اخلارجية  قبل الفرد للتكيف م������ع الأ

أو الداخلي������ة، وذلك ع������ن طريق جتنب هذه  ا

�شا�ص  املواقف الفوبية وحتا�شيها. وعلى هذا الأ

فالفوبيا تعد رد فعل دفاعي ب�شيط، اأي دفاع 

عن الذات، فعلى املري�ص اأن ل ي�شت�شلم لهذه 

املخاوف واإل ف������اإن التهدي������د والقلق �شوف 

يعودان اإليه. وقد يخ������اف املري�ص كنوع من 

أو كتعبري عن العدوان الذي  عقاب ال������ذات، ا

يرتد اإىل ذاته.

اإن املري�ص الفوبي ل يكون ع�شابياً، اأي 

قد ل يكون م�شاب������اً باملر�ص النف�شي، واإنا 

تعر�ص فق������ط لتجربة )العي�ش������وي، 1988، 

.)122

 ما العالج بالن�شبة للكبار؟

�شب������اب الت������ي ت�شببت يف  - معرف������ة الأ

ظهور هذه احلالة، والعالج ياأتي من معرفة 

العوامل الدينامية الكامنة وراء الفوبيا، ول 

نها اإذا زالت 
عرا�ص، لأ يقت�رش على اإزالة الأ

�شباب قائمة ف������اإن العر�ص ينتقل  وبقي������ت الأ

اإىل مو�ش������ع اآخر يف ال�شخ�شي������ة، وعلى كل 

�شعاف  آليات العالج برناجماً لإ حال تت�شمن ا

أو اإزال������ة �شدة احل�شا�شية، اأي تخفي�ص حدة  ا

أو اإح�شا�ص  أو ا�شتجابة الف������رد ا ردود الفع������ل ا

الف������رد باملثريات املوؤمل������ة. واحلق اإنَّ لكل نوع 

عادة تعليمه،  من الفوبيا برناجماً خا�ش������اً لإ

بحيث ل يخاف مما كان يخاف منه. 

بالن�شب������ة لعالج اخل������وف غري املربر عند 

ب������اء واملربني يف  طف������ال اإذ يوجد دور لالآ الأ

هذا العالج.

العالج

م  ب والأ يتوقف هذا العالج على دور الأ

واملربني.لذلك لبد من:

بوين واإر�شادهما من  - اأن يت������م توجيه الأ
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جان������ب املعال������ج النف�شي حي������ث يو�شح لهما 

حقيق������ة مر�ص الطفل واأف�شل الو�شائل التي 

يتعامل بها مع الطفل حتى يكونوا على بينة 

من اأمر طفلهم.

�شب������اب التي كانت  - لب������د من تاليف الأ

ال�شبب يف ظهور اخل������وف عند الطفل مثاًل 

بوين اأمام  »ك������رثة ال�شجار، اخل�شام ب������ني الأ

الطفل يجعل الطفل يخاف الوحدة ويخاف 

بوان بت�شفية  امل�شتقبل فالبد من اأن يقوم الأ

خالفاتهم������ا اأولً وتفهم الو�ش������ع ال�شليم واأن 

مكان الت�شاح������ن والت�شاجر  يتجنبا ق������در الإ

على مراأى وم�شم������ع الطفل« واأي�شاً اخلوف 

بوين  ال�شدي������د عند الطف������ل من جان������ب الأ

طفال اعتماديني اتكاليني يخافون  يجعل الأ

م ولذلك يجب  النف�شال عنهما خا�ش������ة الأ

تقليل هذا اخلوف ال�شديد عند الطفل لي�ص 

معن������ى ذل������ك اأن نهمل الطف������ل ول نظهر له 

�شفاق عليه بل يجب التو�شط يف  احلماية والإ

ذلك دون مغالة.

أنه رمبا  - عالج خماوف الوالدين حيث ا

انتق������ل خوف اأح������د الوالدين م������ن �شيء ما 

كاخلوف من ال�رشا�شري والفئران اإىل الطفل 

بطريقة امل�شاركة الوجدانية فالبد اأن يخ�شع 

هذا الوالد اأحياناً للعالج من هذه املخاوف 

ننا ل������و عاجلنا الطفل م������ن هذه املخاوف  لأ

فاإن ال�شب������ب وراء تكّون هذه املخاوف تقليد 

بوين ليزال قائماً مما ميثل خطراً يف اأن  الأ

يعاود الطفل اخلوف منها ثانية.

- الع������الج اجلماعي: خا�ش������ة م�شاعدة 

الطفل على تنمية ثقته بنف�شه كاأن يخرج اأول 

الطفل مع �شخ�ص يثق به ويوفر له احلماية 

ثم يتدرج مع ت�شجي������ع الطفل حتى ي�شتطيع 

اخلروج مبفرده دونا خوف اإذا كان الطفل 

ماكن املفتوحة. يخاف مثاًل يف الأ

ردن. بناء(، د�ر �أ�شامة، عمان، �الأ - �لرو�جية، عايدة:2000 )مو�شوعة �لعناية بالطفل وتربية �الأ

- �لطيب، حممد عبد �لظاهر:1988، )طفلي يخاف، ماذ� �أفعل(، د�ر �لندوة، جمهورية م�شر �لعربية.

طفال(، د�ر �جليل، بروت. - �لطيبي، عكا�شة عبد �ملنان:1999، )�خلوف و�لقلق عند �الأ

ردنية  ن�شان �لالمنطقية، �ملجلة �لثقافية، �جلامعة �الأ - �لعي�شوي، عبد �لرحمن )1988( خماوف �الإ

طفال وم�شاعر �خلوف و�لقلق(، مكتبة فخر�وي، �لبحرين/ �ملنامة. - �لقائمي، علي:1996، )�الأ

املراجع:
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جنلو �مل�شرية، بروملان. طفال(، مكتبة �الأ - �لقو�شي، عبد �لعزيز:1991)خماوف �الأ

طفال(، مكتبة �لنه�شة �مل�شرية، �لقاهرة. - رو�ص، هيلني:1955، )خماوف �الأ

طفال. عمان: وز�رة �لرتبي��ة و�لتعليم، ر�شالة �ملعلم، �لعدد: �لر�بع، �ملجلد  - �ش�شت��اوي، ه�شام )1996(: �خلوف عند �الأ

�ل�شابع و�لثالثون.

طفال �لنف�شية وعالجها(، د�ر �ملكتبي، دم�ش��ق. �لعدد�ن: �لر�بع ع�شر  - عب��د �هلل، حممد قا�شم:2001م، )�أمر����ص �الأ

و�خلام�ص ع�شر.

- �شعيد، جالل �لدين )1994(، معجم �مل�شطلحات و�ل�شو�هد �لفل�شفية، د�ر �جلنوب للن�شر، تون�ص.

¥µ
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أربعِة   وعلى مدى �
ٍ
أمل������اين ك������َر ِمْن ثالثمئِة م�ست�رشٍق-عامٍل � يع������وُد �لف�سُل لأ

ق������روٍن م�َسْت يف حتقيِق عدٍد هائٍل مَن �ملخطوط������اِت �لعربيِة وتعريِف �لعامِل 

�سالميِة وما �أجنَزتُْه تلَك �حل�سارةُ  و�ل�سعوِب �لعربيِة )!( باحل�سارِة �لعربيِة �لإ

دبيِة و�لفل�سفيِة و�لدينيِة و�لجتماعيِة. وعندما  يف �َسّتى �ملجالِت �لِعلميِة و�لأ

أو �لعلماَء  �سخا�َص � أولئَك �لأ ُث َعِن �ل�ْست�رش�ِق و�مل�ست�رشقنَي فاإننَّا نعني � نتحدَّ

باحث يف الرتاث العربي، ووزير �شابق

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁
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املتخ�س�س������َن الذي������َن در�س������وا املخطوطاِت 

العربي������َة القدميَة وحققوا بع�َسه������ا، َفِمنُْهْم 

َم������ْن �ساف������َر اإىل ب������اِد ال�رشِق ليق������َف على 

م�س������ادِر معلوماِته التي ا�ستقاه������ا َمْن تلَك 

املخطوط������اِت، وِمنُْهم َمِن اْهتَ������مَّ اإ�سافِة اإىل 

درا�سِة املخطوطاِت 

�ساميِة،  بدرا�سِة املجتمعاِت العربيِة والإ

َفَدَر�������سَ عاداِته������ا وتقاليَده������ا ولهجاِته������ا. 

واملق�سوُد بال�رشِق تلَك البلداُن التي تقُع اإىل 

ُل �سابقاً  ال�رشِق ِم������ْن اأوروبة والتي كانَْت تُ�َسكِّ

�سامي������َة وكاّنْت َتْتَدُّ مَن  الدولَة العربيَة الإ

ندل�ِس غرباً.  ال�سِن �رشقاً اإىل الأ

ا كانَْت  وال�ست�������رشاُق قدمٌي ن�سبي������اً وُربَّ

وروبيِة  بداياتُُه َمَع بداياِت ع�رِش النه�سِة الأ

أوُل َمِن اْهتَ������مَّ بال�ست�رشاِق  أو قبَل ذل������َك. وا ا

رجاُل الديِن امل�سيحيِّ واليهوديِّ فعكفوا على 

حادي������ِث النبويِة والِفَرِق  آِن والأ درا�س������ِة القرا

ُوا 
، ث������م بَدوؤ �ساميِّ الّديني������ِة يف املجتمِع الإ

برتجمِة الكتِب العربيِة العلميِة والدينيِة اإىل 

وروبيِة املحليِة.  اللغِة الاتينيِة واللغ������اِت الأ

وكاَن الق�س������ُد َمْن ترجمِة الكتِب العلميِة هو 

ا الكتُب الدينيُة َفَقْد ُدر�َسْت  مَّ
أ احلاجُة اإليها، ا

ِد عليها(. أو لِ� )الرَّ �ساميِة ا ِلَفْهِم ال�رّشيعِة الإ

������َع امل�ست�رشقوَن  ويف َمْرَحلَ������ٍة لِحَقٍة تََو�سَّ

أيديَهْم  َ ا ْ
بتحقي������ِق ودرا�ش������ِة ُكلِّ ما َوَقَع بَ������ني

حياِن  َمْن خمطوطاٍت عربي������ٍة، ويف بَْع�ِص الأ

ٍق اأهداُفُه  أو تُركيٍة، وكاَن ِلُكلِّ ُم�ْشتَ�رْشِ فار�شيٍة ا

يف انِْتقاِء املخطوطاِت لتحقيِقها ودرا�َشِتها.

أَوروبة  َوانْت�رَش امل�شت�رشق������وَن يف كَل ُمُدِن ا

ديرةُ، َوِمنُْهْم َمْن  الثقافيِة كما الفاتيكاُن والأ

�شاَرَك يف احَلْمالِت ال�شليبيِة التي �ُشنَّْت على 

������ِة، وملّا عادوا اإىل البالِد التي  ْر�ِص العَرِبيَّ الأَ

أَتَْوا ِمنْها. عادوا ِبَكنٍْز ثَمنٍي ُهَو املخطوطاُت  ا

امل�شت�رشق������نَي  تق�شي������ُم  ومُيك������ُن  العربي������ُة. 

َح�ْشَب ال������دوِل التي ينت�شب������وَن اإليها فنقوُل: 

نكليزيُّ  أو الإ  ا
ُّ
أو الفرن�شي ملاينُّ ا ال�شت�رشاُق الأ

.. كما مُيِْكُن تق�شيُم امل�شت�رشقنَي 
ُّ
أو الرو�ش������ي ا

اإىل فئ������اٍت ِمنْها فئ������ُة امل�شت�رشق������نَي العلماِء 

ُهم درا�ش������ُة ون�رشُ املخططاِت  الذين كاَن َهمَّ

ِه، ومنها فئٌة  العربيِة ُحباً يف العل������ِم ويف نَ�رْشِ

َهٍة حكوميٍة يف بلِدها هدُفها  كانَ������ْت تعمُل جِلِ

يتما�ش������ى َمَع اأهداِف الدول������ِة التي ينت�شبوَن 

أو  أو اقت�شاديًة ا أكانَْت ع�شكريًة ا اإليها، �شواًء ا

غرَي ذلَك.

َقَة يف احُلْكِم  يْنا املو�شوعيَة والدِّ  واإذا توخَّ

نَّ امل�شت�رشقنَي 
أ على امل�شت�رشق������نَي لَوجْدن������ا ا

أك������رثُ امل�شت�رشق������نَي اهتماماً  الرو�������صَ ُه������ْم ا

بالناحيِة العلميِة واأكرثُهم مو�شوعيًة ويليِهم 
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كرثُ َعَدداً بنَي  ملاُن، وُه������ْم الأ امل�شت�رشق������وَن الأ

نَّ عدداً غ������رَي قليٍل ِمْن 
أ امل�شت�رشق������نَي َرْغ������َم ا

هداٍف  ملاِن كاَن يعمُل لأ هوؤلِء امل�شت�رشقنَي الأ

غرِي علمي������ٍة وغرِي بريئ������ٍة اأحيان������اً ول�ِشّيما 

امل�شت�رشق������وَن اليهوُد اأمثاُل ماك�ص مايرهوف 

طباِء  ال������ذي اهت������مَّ بتحقيِق خمطوط������اِت الأ

اليه������وِد العرِب وبول كراو�ص الذي انتحَر يف 

�شباٍب ما تزاُل جمهولًة  منزِلِه يف القاه������رِة لأ

ربعنَي ِمْن ُعُمِرِه ومل مَيْ�ِص  وهو مل يتج������اوِز الأ

أٍة َمْقِد�ِشيٍَّة يهوديٍة  على زواجِه الثاين ِمْن امرا

أ�شهٍر. �شوى ب�شعِة ا

ملانيا بال�������رشِق يرجُع  أوَل ات�ش������اٍل لأ اإنَّ ا

الثاني������ِة )1147- ال�شليبي������ِة  احَلْملَ������ِة  اإىل 

1149م( وع������ودِة فر�شاِنه������ا وحجاِجه������ا من 

را�ش������ي املقد�ش������ِة وو�شِفِهم له������ا ونَْقِلِهْم  الأ

أملانيا، وكذلك اإىل قياِم  لبع�ِص ح�شارِتها اإىل ا

ملاِن برتجمِة الكتِب العربيِة يف  املرتجم������نَي الأ

ندل�ِص اإىل اللغِة الالتينيِة. الأ

وفيم������ا بَْعُد.. ويف مطل������ِع القرِن الثامن 

مل������اُن اللغاِت  ع�������رَش تعلَّ������َم امل�شت�رشق������وَن الأ

أملانيا  ال�رشقي������َة يف هولندا، وملا رجع������وا اإىل ا

وعلَّموه������ا يف جامعاِتها اأخرجوها ِمْن نطاِق 

َب حولَها َرْدحاً من الّزمِن  ِ التوراِة الذي �������رشُ

اإىل ميداِن الثقاف������ِة العامِة. ومن م�شهوريهم 

راي�شك������ه )1716-1797( يف جامعِة ليبزج، 

يف   )1815-1734( تيخ�ش������ن  وجو�شت������اف 

جامعِة رو�شتوك.

ويف َمْطِل������ِع الق������رِن التا�شِع ع�������رَش حلَّْت 

لَّ هولندا يف درا�شِة اللغِة العربيِة  فرن�ش������ا حَمْ

َمِة دي �شا�شي  آداِبها ِبَف�ْشِل الَعالَّ وعلوِمه������ا وا

أ�شتاِذ العربيِة والفار�شيِة يف مدر�شِة اللغاِت  ا

َد الدرا�شاِت  ال�رشقي������ِة يف باري�َص الذي َج������دَّ

ِف  العربيَة يف اأوروبة، ول �شيما ِعلَْمي ال�رشَّ

ملاُن، وتتلم������ذوا َعلَيْه،  والنَّحِو، َفَق�َش������َدهُ الأ

أ�شهِرِهْم  فالي�رش )1801- أَثَّروا به، وِمْن ا وتَا

1888( واإيفال������د )1803-1875(، فاْعتُ������رِبا 

أملانيا. حيُث  �َشنْيِ للدرا�شاِت العربيِة يف ا �شِّ
موؤ

أ�شت������اذاً للغ������اِت ال�رشقيِة يف  كاَن  فالي�������رشُ ا

أ�شتاذاً لها يف جامعِة  جامعِة ليبزج، واإيفالُد ا

َج ِمْن تلَك اجلامعتنَْيِ كباُر  جوتنجني. وتخ������رَّ

امل�شت�رشقنَي الذيَن َعلَُّم������وا اللغَة العربيَة َمَع 

أُ�ُش�������صَ الدرا�شاِت  أَْر�َشْوا ا اللغاِت ال�رشقي������ِة وا

وَفْهر�ش������وا  اجلامع������اِت،  يف  �شالمي������ِة  الإ

موا  للمخطوط������اِت العربيِة يف املكتباِت، ونَظَّ

املَتاِحَف التي تُعن������ى باحل�شاراِت ال�رشقيِة، 

�شوا املطابَع واجلمعياِت واملجالِت، التي  َ�شَّ
أ وا

�شالميِة ب�شكٍل  تَْهتَ������ُم باحل�شارِة العربي������ِة الإ

، َفاأَ�شهموا يف 
ٍٍ
خا�������صٍ وال�رشقيِة ب�شكٍل ع������ام
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َفْه������ِم تاريِخ ال�رشِق  آفاِق  ا تو�شيِع 

لغاِتِه  ُرم������وِز  وَحلِّ  وح�شاراِت������ِه 

البائدِة وال�شائ������دِة واملقارنِة بنِي 

������ِة ِمنْها، ويف نَ�������رْشِِ الرُتاِث  احَليَّ

�شالميِّ وتعريِف العامِل  العربيِّ الإ

قاً بالعربيِة وُمرَتَْجماً اإىل  قَّ ِبِه، حُمَ

وغرِي  ملانيِة  الأ وروبيِة،  الأ اللغاِت 

ملانيِة. الأ

ملايُن  لقد ق������اَم ال�شت�رشاُق الأ

ٍم انبثَق َعنُْه  على ا�شت�������رشاٍق منظَّ

همي������ِة  موؤ�ش�ش������اٌت يف غاي������ِة الأ

منها:

 اللغاِت ال�رشقيِة 
ُ
1- كرا�ش������ي

يف اجلامعاِت. 

2- املكتباُت ال�رشقيُة.

3- املتاحُف ال�رشقيُة.

4- املطابُع ال�رشقيُة.

5- اجلمعياُت ال�رشقيُة.

6- املجالُت ال�رشقيُة.

7- املجموعاُت ال�رشقيُة.

اإنَّ كلَّ ه������ذِه املوؤ�ش�ش������اِت ال�شت�رشاقي������ِة 

أملاَن  تاأ�ش�َشْت على اأيدي علماَء وم�شت�رشقنَي ا

يُعدوَن باملئاِت �شاهموا ِبِن�َشٍب خُمتلفٍة يف نَ�رْشِ 

دب������يِّ والفل�شفيِّ والدينيِّ  الرُتاِث العلميِّ والأ

�شالميِّ وتعريِف العامِل بِه. العربيِّ والإ

�- ك��را���ش��ي ال��ل��غ��اِت ال�����رسق��ي��ِة يف 

اجلامعاِت:

أملانيا  ازدَهرِت الدرا�ش������اُت ال�رشقيُة يف ا

خ������ريِة كما  يف اأعق������اِب احل������رِب العامليِة الأ

ازدهاُره������ا قبَل �شن������ِة 1933، واأ�شبَح لها يف 

أ�شتاذاً  ملانيِة خم�ش������ٌة وثالثوَن ا اجلامعاِت الأ

أ�شاتذٍة من خ������ارِج مالِك  عام������اًل، وثماني������ُة ا
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اجلامع������ِة، و�شتٌة وثالث������ون مدر�شاً، وخم�شَة 

ع�������رَش حما�رشاً دائم������اً، وجَمل�ش������اِن ِعلمياِن. 

واأ�شبَح الطالِب يُْقَبلُون على �شتى مناهِجها 

ول �شيما تلَك املناهُج اخلا�شُة بالعامِل العربِي 

دنى، وِم������ْن هوؤلِء الطالِب عرٌب  وال�رشِق الأ

نالوا �شه������ادةَ الدكتوراِة منه������ا. ويُ�شاُف اإىل 

ملانيُة يف البلداِن  ِتلَك اجلامع������اِت املعاهُد الأ

العربيِة وغرِي العربيِة.

�َشْت  َ�شَّ
أ ملانيِة التي ا ِمْن اأهمِّ اجلامعاِت الأ

 للغ������اِت ال�رشقيِة، َح�ْش������َب الت�شل�شِل 
َّ
كرا�شي

الزمنِي هي: 

- جامع������ُة هايدل������ربج Heidelberg�شن������ة 

.1386

- جامع������ُة كول������ن Koln�شن������ة 1388، ث������م 

.1919

 Wurzburg فورزب������ورج  جامع������ُة   -

�شنة1402، ثم 1582. 

- جامعُة ليبزج  Leipzig �شنة 1409. 

- جامعُة رو�شتوك Rostock �شنة 1419. 

- جامعُة جرايف�شفالد Greifswald �شنة 

 .1456

- جامعُة ميوني������خ Munhen �شنة 1472، 

ثم1826. 

- جامعُة ماين�������ص Mainz �شنة 1476، ثم 

 .1946

�شن������ة   Tubingen توبنج������ني  جامع������ُة   -

 .1477

- جامع������ُة هال������ه Halle �شن������ة 1502، ثم 

 .1694

�شن������ة   Marburg مارب������ورج   جامع������ُة   -

 .1527

- جامعُة يينا Jena �شنة 1558. 

- جامعُة جيي�شن Giessen �شنة 1607. 

- جامعُة كييل Kiel �شنة 1665. 

- جامع������ُة جوتنج������ني Gottingen �شن������ة 

 .1736

- جامعُة اإرلنجني Erlangen �شنة 1743. 

- جامعُة مون�ش������رت Munster �شنة 1780، 

ثم 1902. 

- جامع������ُة ب������ون Bonn �شن������ة 1786، ث������م 

 .1818

- جامعُة برلني Berlin �شنة 1809. 

- جامع������ُة فرانكف������ورت Frankfurt �شنة 

 .1912

�شن������ة   Hamburg - جامع������ُة هامب������ورج 

 .1919

أ�ش�شه  - معهُد اللغاِت ال�رشقيِة يف برلني: ا

أَ�ْش������َدَر �شل�شلًة  زاخاو �شن������َة 1887، حي������ُث ا
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أَْر�َشِت القواعَد  من الكت������ِب املدر�شيِة الت������ي ا

َج ِمنُْه  �شا�شيَة ِلتعلي������ِم اللغِة العربيِة، وتََخرَّ الأ

مريكي������نَي على اأيدي  مل������اِن والأ كثريٌ م������َن الأ

زاخاو، ومارتن هارمتان، واأحمَد ويل مدر�ِص 

اللغ������ِة العربيِة، واأمني مغربي مدر�ِص اللهجِة 

ال�شامي������ِة، وح�ش������ن توفيق �شاح������ِب ر�شائِل 

أَْربَْت  البُ�رشى يف ال�شياحِة باأملانيا و�شوي�رشا. وا

ألَف جملٍد  مكتبُة املعهِد على خم�ٍص وثالثنَي ا

�شن������ة 1914. ثم َح������لَّ حملَُه معه������ُد اللغاِت 

ال�رشقي������ِة يف بون �شنَة 1960، فتابََع ر�شالَتَه. 

ملايُن  ويف ع������ام 1961 قرَر جمل�������صُ العلوِم الأ

أداِء مهاِمِه. اإن�شاَء معهٍد اآخَر ملعاونَِتِه يف ا

أي�ش������اً مدر�شٌة  - ويف هامب������ورج يوَجُد ا

فريقيِة ولكٍل ِمنُْهما  �شالميِة والأ للدرا�شاِت الإ

أ�شاتذةٌ واآلُت ت�شجيٍل وخمترباٌت �شوتيٌة. ا

�-  املكتباُت العامُة:

أكرِب  أه������مِّ وا ������ُد مكتب������ُة برلني ِمْن ا 1- تُعَّ

أملانيا والت������ي تَ�ُشُم ع������دداً كبرياً  مكتب������اِت ا

م������ن املخطوطاِت، وَعِمَل فيه������ا م�شت�رشقوَن 

متميزوَن ِمنْهم:

ُع  فيلهلم ال���ورد )�838-�909(: وكان يَُوقِّ

، تََعلََّم العربيَة  با�شِم وليَم ب������ِن الورِد الربو�شيِّ

أُوِلع باآداِبها َفَرَحَل اإىل عوا�شِم ال�شت�رشاِق  وا

ِلنَ�ْش������ِخ خمطوطاِتها ثم َعِم������َل على حتقيِقها 

و�رشِحه������ا والتعليِق عليه������ا وو�شع فهر�شاً يف 

غايِة الدق������ِة لِنْحِو ع�رشِة اآلِف خمطوٍط، يف 

َع�رْشَِة جملداٍت بنَي عامي 1887- 1899 هو 

فهر�ُص مكتبِة برل������نَي الذي ا�شتُِهَر بِه. وهذه 

املجلداُت هي:

وُل: و�شَعُه �شنَة 1887 يقُع يف  املجل������ُد الأ

أربعمئٍة وثالِث ع�رشةَ �شفحًة للعمومياِت ما  ا

عدا املقدمَة.

املجل������ُد الث������اين: و�شَعُه �شن������َة 1889 يف 

�شتمئٍة و�ش������ٍت وثماننَي �شفح������ًة ويبحُث يف 

آِن. احلديِث وال�ُشنَِّة والقرا

املجل������ُد الثال������ُث: و�شعه �شن������َة1891 يف 

�شتمئ������ٍة وثماٍن وع�رشي������َن �شفحًة ويبحُث يف 

التَّ�شوِف.

املجل������ُد الراب������ُع: و�شَعُه �شن������َة 1892 يف 

خم�شمئ������ٍة واإحدى و�شتنَي �شفحًة ويبحُث يف 

الِفْقِه والفل�شفِة.

: و�شَعُه �شنَة 1893 يف  املجلُد اخلام�������صُ

أربع������نَي �شفحًة ويبحث يف  �شتمئٍة وخم�ٍص وا

. الفلِك والريا�شِة والطبِّ

املجلُد ال�شاد�ُص: و�شع������ُه �شنَة 1894 يف 

�شتمئ������ٍة وثماٍن وع�رشي������َن �شفحًة ويبحُث يف 

النَّْحِو واملعاجِم.

املجل������ُد ال�شابُع: و�شَع������ُه �شنَة 1895 يف 
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ْعِر  ثمانئٍة و�شِت �شفح������اٍت ويبحُث يف ال�شِّ

واخلَطابَِة والَعرو�ِص.

املجلُد الثام������ُن: و�شَعُه �شن������َة 1896 يف 

أربعمئٍة واثنتني و�شت������نَي �شفحًة ويبحُث يف  ا

واياِت. �شاطرِي واخلَطابَِة والرِّ الأ

املجل������ُد التا�شُع: و�شَعُه �شن������َة 1897 يف 

�شتمئ������ٍة وثم������اين ع�رشةَ �شفح������ًة ويبحُث يف 

اُجِم. رِي والرتَّ ال�شِّ

املجل������ُد العا�رشُ: و�شَعُه �شن������َة 1899 يف 

خم�شمئٍة وخم�ٍص وت�شعنَي �شفحًة ويبحُث يف 

أ�شماِء املوؤلفنَي. فهار�َص بعناويِن الُكتُِب وا

بريت�������ص: و�ش������َع َفْهر�������صَ املخطوط������اِت 

الفار�شي������ِة يف مكتبِة برلنَي الوطنيِة، فو�َشَف 

ألٍف  ألفاً وثمانيًة وت�شعنَي خمطوطاً، يف ا فيه ا

ومئتنِي وثالٍث وثمان������نَي �شفحًة �شنَة 1888 

وَو�َش������َع فهر�َص املخطوط������اِت الرتكيِة، حيُث 

و�شَف فيِه خم�شَمئٍة وثالثَة ع�رَش خمطوطاً، 

يف خم�شمئ������ٍة وثالٍث وثمان������نَي �شفحًة �شنَة 

.1889

زاخ������او: َو�َش������َع فهر�������صَ املخطوط������اِت 

ال�رشيانيِة يف جملَديِْن كبرَييِْن �شنَة 1899.

جوت�شال������ك: َو�َش������َع َفْهَر�ش������اً للمراج������ِع 

لَّ������ٍد، فَو�َشَف  ، ِلَع�������رْشَِة اآلِف جُمَ والفهار�������صِ

اأق�شاَمه������ا وفروَعه������ا �شن������َة 1930 وفْهر�َص 

املكتبِة العبا�شيِة �شنَة 1930.

رو�شكا: َو�َشَع فهر�َص املحفوظاِت ال�رشقيِة 

والالتينيِة يف معاه������ِد علوِم الطبيعِة بربلنَي 

�شنَة 1940.

و�َش������َع  الوطني���ُة:  در�ش���دن  مكتب���ُة   -�

خمطوطاِته������ا ال�رشقي������َة فالي�������رشُ، فو�شَف 

أربعاً وخم�ش������نَي خمطوطاً �رشقياً،  أربعمئٍة وا ا

يف مئٍة وخم�ِص �َشْفْحاٍت، وذّيلَُه ِبثَبٍْت ي�شتمُل 

أ�شماِء موؤلفيها  على عناويِن املخطوط������اِت وا

وذلَك �شنَة 1831.

3- مكتب���ُة جمل����سِ ال�شي���وِخ يف ليب���زج: 

و�شَع فالي�رشُ فهر�������صَ خمطوطاِتها ال�رشقيِة 

�شنَة 1839.

4- املكتبُة امللكي���ُة والعاليُة والر�شميُة يف 

ميونيخ: و�ش������َع فهر�َص خمطوطاِتها العربيَة 

والفار�شيَة اأومريُ �شنَة 1886 وو�شَع جرات�شُل 

فهر�������صَ املخطوطاِت العربي������ِة يف جمموعِة 

جالزَر �شنَة 1918.

�- مكتب���ُة جوتنج���ني اأو غوط���ا: و�ش������َع 

فهر�������صَ املخطوطاِت فيه������ا بريت�ُص، فو�شَف 

ألَفنْي وثمانئٍة وواحداً وت�شعنَي خمطوطاً، يف  ا

.1892 ،1878 
ْ
خم�شِة جملداٍت بنَي عاَمي

�- مكتبُة مدينِة بر�شالو: و�شَع بروكلماُن 

فهر�������صَ املخطوطاِت العربي������ِة، والفار�شيِة، 

والرتكيِة، والعربيِة فيها �شنَة 1900.
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و�ش������ع  الوطني���ُة:  �- مكتب���ُة هامب���ورج 

بروكلماُن فهر�َص خمطوطاِتها ال�رشقية، خال 

أربعنَي �شفحًة  الِعربي������َة، يف مئتنَْيِ و�ش������ٍت وا

�شن������َة 1908. وهناك ثالُث فهار�َص اأ�شدَرها 

بعنوان: املخطوطاُت يف دولِة برو�شيا، حيُث 

وَل ِمنها يف مدينة هانوفر،  اأ�ش������دَر اجلزَء الأ

والث������اين يف مدين������ِة جوتنج������ني، والثالَث يف 

مدينِة برلني �شنَة 1894.

مكتباُت اجلامعاِت واجلمعياِت:

�-  جامعُة بون: و�شَع فهر�َص املخطوطاِت 

ال�رشقي������ِة فيها جيلدمياي�ش������رت، فو�شَف مئة 

أربٍع  وثماني������َة ع�������رَش خمطوط������اً، يف مئ������ٍة وا

وخم�شنَي �شفحًة، يف �شتِّ كرا�شاٍت وذلَك يف 

�شنِة 1876-1864.

فهر�������صَ  و�ش������َع  ميوني���َخ:  جامع���ُة   -�

أوم������ريُ يف ميونيَخ �شنَة  خمطوطاِتها العربيِة ا

.1886

3- جامع���ُة جوتنج���نَي: و�ش������َع فهر�������صَ 

خمطوطاِتها ال�رشقيِة اإيفالُد.

4- جامع���ُة هايدل���ربَج: و�ش������َع فهر�������صَ 

امل�شنف������اِت ال�رشقي������ِة فيه������ا هوتنج������ُر يف 

مدينِة هايدل������ربَج �شنَة 1658، َوَو�َشَع فهر�َص 

املخطوطاِت العربيِة امل�شتجدِة فيها برنباُخ.

�- جامع���ُة ليبزَج: و�ش������َع كارُل فوللر�ص 

�شالمي������ِة وامل�شيحيِة  فهر�������صَ خمطوطاِتها الإ

ال�رشقي������ِة وا�شفاً ثمانئ������ٍة وثمانيًة وت�شعنَي 

خمطوط������اً عربياً ن�رَشهُ يف مدينِة ليبزَج  �شنَة 

1906، وو�شَع هارمتاُن فهر�َص املخطوطاِت 

�شالميِة فيها. العربيِة الإ

و�ش������َع فهر�������صَ  �- جامع���ُة توبنج���نَي: 

خمطوطاِته������ا العربيِة زايبولُد، وفاي�شافايلُر. 

وو�شَع رو�شكا، وهرت������ز فهر�َص املخطوطاِت 

ال�رشقي������ِة والالتيني������ِة املتعلق������ِة بالدرا�شاِت 

الطبيعي������ِة والطبيِة يف معاهِد علوِم الطبيعِة 

بربلنَي وذلك �شنَة 1940.

ملانيِة يف  �- مكتب���ُة اجلمعيُة ال�رسقيِة االأ

هاله: و�شَع فهر�َص املخطوطاِت العربيِة فيها 

هانزفريُ ونُ�رِشَ يف مدينِة ليبزَج  �شنَة 1940.

فهر�َشه������ا  و�ش������َع  العربي���ُة:  املكتب���ُة   -8

�شنوري������ُر، وه������و فهر�ٌص �شام������ٌل اأح�شى فيه 

خم�شمئ������ٍة كتاٍب، ومازال مرجعاً على الرغِم 

غالِط املطبعي������ِة فيه، نُ�رش يف  من َوْف������رِة الأ

مدين������ِة هالة �شنَة 1811، وق������د ذيلَُه �شوفنُي 

يف اثنْى ع�������رَش جزءاً �شن������َة 1892 – 1909 

.1922 –
9- املكتب���ُة ال�رسقي���ُة: و�ش������َع فهار�َشه������ا 

نَها عناويَن الكت������ِب العربيِة،  ت�شنك������ريُ، و�َشمَّ

أ�شماءُ موؤلفيه������ا فبالفرن�شيِة،  أم������ا و�شُفها وا ا
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ولقي������ْت اإعجاباً عام������اً ومتَّ ن�رشُها يف ليبزَج 

وو�ش������َع   .1861  –  1846  –  1840 �شن������َة 

ِهرماُن فهر�َص الكت������ِب والدرا�شاِت ال�رشقيِة 

أملانيا ِمْن �شنِة 1850  واللغوي������ِة املطبوعِة يف ا

اإىل 1868 َون�رَش يف مدينِة هالة 1870، وقد 

أمَتُه فريدي�ش������ى يف ثمانيِة جملداٍت، متناولً  ا

أملاني������ا واجنلرتا  املطبوع������اِت ال�رشقي������َة يف ا

وفرن�ش������ا وامل�شتعم������راِت ون�������رَش الفهر�َص يف 

مدينِة ليبزَج �شنَة 1879- 1884.

الفل�شطيني���ُة  اجلغرافي���ُة  املكتب���ُة   -�0

لروهريخت.

��- املكتباُت ال�رسقيُة يف اأملانيا جلو�شتاف 

فايل.

12-  ُون�رِشَْت يف مدينِة بريَن �شنَة 1954 

أ�شهُر املن�شوراِت ال�شادرِة ِمْن �شنِة 1938 اإىل  ا

�شنِة 1953 َعِن التاري������ِخ ال�شيا�شيِّ والدينيِّ 

والثقايفِّ والقت�ش������اديِّ والجتماعيِّ اإلخ يف 

و�شِط للودفيج فورير، و�شبولري. ال�رشِق الأ

أه������ِم املكتباِت  املكتب���اُت اخلا�ش���ُة: ِم������ْن ا

أملانيا، ِتلَك املكتباُت التي تعوُد  اخلا�ش������ِة يف ا

اإىل 

�- مارتن هارمت���ان: َفْهَر�َص املخطوطاِت 

العربيَة يف جمموعِة هاوبت.

�- في�شري: َفْهَر�������صَ املخطوطاِت العربيَة 

والفار�شيَة اخلا�شَة بالرحالِة برت�شارد.

3- ميتفوخ: َفْهَر�َص املخطوطاِت العربيَة 

يف مكتبِة الورِد.

جمموع������َة  َفْهَر�������صَ  مت���ان:  م���ورد   -4

املخطوطاِت ال�رشقيِة لدى ا.د. موردمتان.

 : مكتباٌت يف الغرِب وال�رسِقِ

ملان خارَج  َعِم������َل َعَدٌد من امل�شت�رشقنَي الأ

أملاني������ا فاأ�شهموا يف ت�شني������ِف فهار�ِص عدِة  ا

مكتباٍت يف الغرِب وال�رشِق تُعنى باملخطوطاِت 

. من هوؤلِء:
ٍ
العربيِة وال�رشقيِة ب�شكٍل عام

- ديلم���ان: َو�َش������َع َفْهَر�������صَ املخطوطاِت 

أك�شفورد �شنة 1857. احلب�شيِة يف لندن، وا

- فلوج������ل: َو�َشَع َفْهِر�������صَ املخطوطاِت 

العربيِة والفار�شيِة والرتكيِة يف مكتبِة فيينا، 

يف ثالثِة جملداٍت �شنَة 1865 – 1867.

- اأوتول���وث: َو�َشَع َفْهِر�������صَ املخطوطاِت 

العربي������ِة يف مكتبِة دي������واِن الهنِد يف ثالثمئٍة 

أربٍع وع�رشيَن �شفح������ًة ونُ�رِشَ يف لندن �شنَة  وا

.1877 – 1830

َفهار�������صَ  َو�َش������َع  �شتاين�شناي���در:   -

أك�شفورد، وليدن،  املخطوط������اِت العربي������ِة يف ا

وميونخ، وهامبورج، وبرلني.

- ليتم���ان: َو�َش������َع َفْهِر�������صَ املخطوطاِت 

العربي������ِة، جمموعَة بري������ل، يف مكتبِة جامعِة 

برن�شت������ون ونُ�رِشَ يف برن�شت������ون وليبزيغ  �شنَة 

.1907 – 1904
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- كال�ه: َو�َشَع َفهر�َص املخطوطاِت العربيِة 

أك�شفورد �شنة 1939. يف جامعة ا

- ويف م�رس ت������واىل على اأمانِة داِر الكتِب 

ملاِن  امل�رشي������ِة َع������َدٌد م������ن امل�شت�رشق������نَي الأ

منهم: لودوفيك �ش������رتن، و�شبيتا، وفوللر�ص، 

وموريت�ص، و�شاده، حيُث َو�َشَع: 

- �شيبيت���ا: فهر�������صَ املخطوطاِت العربيِة 

أربعنَي جملداً. فيها، يف نَْحِو ا

- موريت����س: جمموعَة اخلطوِط العربيِة 

وِل الهجريِّ حتى عاِم 1000. من الَقْرِن الأ

َر  املُ�َش������وَّ الفهر�������صَ  َو�َش������َع  �شمي���دت:   -

مِلخطوط������اِت مكتبِة ديِر طوِر �شين������اَء، تتمًة 

لفهر�ِص ال�شي������دِة مرجريت دنلوب جيب�شون، 

�شتاُذ عزيُز �شوريال عطيَة فهر�َص  ثُمَّ و�َشَع الأ

املخطوط������اِت امل�ش������ورِة ملكتب������ِة الكوجنر�ِص 

مريك������يِّ ونُ�رِشَ يف بالتيم������ور �شنَة 1952.  الأ

وللدكت������وِر مراد كامل درا�ش������اٌت ر�شينٌة َعِن 

ُمهاِت من خمطوطاِتها.  الأ

فهر�������صَ خمطوط������اِت  و�ش������َع  �ش����وى:   -

الريا�شي������اِت العربي������ِة اليوناني������ِة يف مكتبِة 

القاهرِة �شنَة 1926.

املخطوط������اِت  فهار�������صَ  بابنج���ري:   -

العثمانيِة يف مكتبِة الق�������رِش امللكيِّ امل�رشيِّ 

�شنَة 1927.

ب جورج جراف: فْهر�َص املخطوطاِت  - االأ

امل�شيحي������َة يف القاه������رِة، يف ثالثمئٍة واإحدى 

َْت يف مدينِة الفاتيكاِن  ع�رشةَ �شفحًة ونُ�������رشِ

�شنَة 1934.

أوراَق الرُبدى  اأدول���ف جروهم���ان: نَ�������رَشَ ا

يف داِر الكت������ِب امل�رشيِة يف ع�������رشِة جملداٍت 

جنليزيِة، نَ�رَشَ منها َخْم�َشَة جملداٍت �شنَة  بالإ

ج������زاءُ التاليُة  1934-1938، ث������م ُطِبَعِت الأ

حت������ى املجلِد التا�شِع، م������ا خال اخلرائَط يف 

َم�ْشلحِة امِل�شاَحِة مب�������رش �شنة 1960، ونََقَل 

وَل  الدكت������وُر ح�ش������ُن اإبراهيُم اجلزءي������ن الأ

والثاين اإىل العربيِة. 

جوزي���ف �شاخ���ت: َو�َش������َع درا�ش������اٍت عن 

املخطوطاِت يف خزائِن ا�شتانبوَل والقاهرِة، 

يف ثالث������ِة اأجزاٍء نُ�رِشَْت يف برلنَي �شنَة 1928 

.1930 –
بلي�ش���ر: نَ�������رَشَ املخطوط������اِت العربيَة يف 

ا�شتانبوَل، وقونيه، ودم�شَق ونُ�رِشَْت يف جملِة 

اإ�شالميكا �شنَة 1931.

ري�شري: نَ�رَشَ بع�َص املخطوطاِت العربيَة يف 

ملانيِة. مكتبِة برو�شة يف املجلِة ال�رشقيِة الأ

فاي�شفايل������ر: َفْهَر�������صَ خمطوط������اِت ِعلِْم 

احلديِث يف ا�شتانبوَل ونَ�رَشَ الفهر�َص يف جملِة 

اإ�شالميكا �شنَة 1936.
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ك���راوزه: َفْهَر�������صَ خمطوط������اِت ا�شتانبوَل 

�شالمينَي ونَ�رَشََها يف  اخلا�شَة بالريا�شينَي الإ

برلنَي �شنَة 1936.

آِن واحلديِث  ريرت: َفْهَر�َص خمطوطاِت القرا

�شالِم  يف مكتباِت ا�شتانبوَل ونَ�رَشَ يف جملِة الإ

�شن������َة 1928، وَفْهَر�������صَ املخطوطاِت العربيَة 

نا�ش������وِل وا�شتانب������وَل ون�رَشها يف جملِة  يف الأ

أوريان�َص �شنَة 1950. ا

أ�شماَء خمطوطاٍت عربيٍة  هويرنباخ: نَ�رَشَ ا

أوريان�َص �شنَة  يف بغ������داَد وتطواَن يف جمل������ِة ا

.1955

3- املتاحُف ال�رسقيُة: 

�شالميِّ  أُنْ�ِشَئ يف برل������نَي متحُف الفِن الإ ا

خ������رى �شنَة 1940  وا�شتق������لَّ َعْن متاِحفها الأُ

وق������ِد اْفتُِت������َح يف جمم������ِع املتاح������ِف اجلديِد 

أربعَة ع�رَش ُمتَْحفاً �شنَة 1971 وُكِتَب  وعدُدها ا

على لفتٍة يف مدخلِه باللغِة العربيِة: »ُمتَْحُف 

«، واإىل جانِبها خريطٌة بارزةٌ  �شالميِّ الَفنِّ الإ

ثُِّل الع������املَ العربيِّ مَن  حمف������ورةٌ يف اجلداِر مُتَ

 ، طل�ش������يِّ اإىل املحي������ِط الهنديِّ املحي������ِط الأ

وَو�ْشَط املَْدخِل �شندوٌق ي�شُم ُم�شحفاً نادراً 

مَن الق������رِن ال�شاد�َص ع�������رَش، مكتوباً باخلطِّ 

، وروائَع م������ن اخَل������َزِف والزجاِج  الفار�ش������يِّ

والعاِج واملن�شوجاِت ول�شيما ال�شجاُد.

4- املطابُع ال�رسقيُة والنا�رسوَن: 

أ�شه������ِر النا�رشيَن الذيَن اهتموا  ِمْن اأهِم وا

بن�������رِش الدرا�شاِت ال�شت�رشاقي������ِة هوبرت يف 

جلوك�شت������ات،  يف  واأوج�شت������ني  جوتنج������ني، 

وف�شبادن������ر جراف�شة يف في�شب������ادن، وفرانز 

�شتايرن يف في�شبادن، وبروخوز يف ليبزج.

�- اجلمعياُت ال�رسقيُة:

أ�ش�َشها  ملانيُة، ا 1- اجلمعيُة ال�رشقي������ُة الأ

فالي�رشُ يف مدينِة هالة �شنَة 1845 على غراِر 

�شيويِة  الفرن�شيِة، والآ �شيوي������ِة  الآ اجلمعيتنَْيِ 

الربيطانيِة وقد اأخ������َذْت على عاتِقها درا�شَة 

و�شِط   �شالِم وال�������رشِق الأ ت������راِث الع������رِب والإ

درا�ش������ًة علميًة، ون�������رَش ذخائ������ِرِه، وموا�شلَة 

أبحاِث������ِه يف املعاه������ِد واجلامع������اِت، وتوثيَق  ا

 . فريقيِّ �شيويِّ والأ أملانيا بالعامَلنَْيِ الآ �شالِت ا

ويف �شنِة 1948 نُِقَل مقُرها اإىل مدينِة ماين�ص 

واختري الدكتور هانز فريم������ن مون�شرت اأميناً 

أَ�رْشََف  عام������اً لها ثم نُِقلَ������ْت اإىل في�شب������ادن وا

عليه������ا الدكتور �شبيتالري. اأما مكتبتُها الغنيُة 

بامل�شنفاِت  واملخطوطاِت ال�رشقيِة فمازالَْت 

يف مدينِة هاله.

ويف �شبي������ِل حتقي������ِق ر�شالِته������ا اأ�شدَرِت 

اجلمعيُة املجالِت الدوريَة، وُعِقَدْت حلقاٌت 

�شنويٌة للبحوِث اجلامعيِة، و�شاعدْت على ن�رِش 
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اأمهاِت الُكتُِب العربيِة ككتاِب الكامِل للُمرَبِِّد 

جنلي������زي، ومعجِم البلداِن  بتحقيِق رايت الإ

ِل  لياقوٍت بتحقيق في�شتنفل������د، و�رشِح املَُف�شَّ

ثاِر  لبِن يعي�ص احللبي بتحقيق يان، وكتاِب الآ

الباقيِة للبريوين بتحقيق زاخاو وتواريِخ مكَة 

أربعِة اأجزاَء بتحقيق في�شتنفلد،  املكرم������َة يف ا

َفدي. وبدائِع الزهوِر  والوايف بالوفياِت لل�شَّ

اِء  لبِن اإيا�ص، وغايِة النهايِة يف طبقاِت الُقرَّ

لب������ن اجل������َزَري، وطبق������اِت املعتزل������ِة لبِن 

م�شاِر لبِن  املُرت�ش������ى، وم�شاهرِي علم������اِء الأ

�شالمينَي لبِن  حي������اَن الَب�شتي، ومق������الِت الإ

أَ�َش�َشْت فروعاً  .. اإل������خ. وا �شع������ريِّ احَل�َشِن الأ

ثاِر  أَطلَقْت على بع�شه������ا ا�شَم معاهِد الآ لها ا

خر معاه������َد الدرا�شاِت  ال�رشقي������ِة، وعلى الآ

ال�رشقي������ِة، وزوَدتْها باملكتب������اِت الفنيِة، ففي 

أَ الدكتوُر هلموت ريرت املكتبَة  أن�شا ا�شتانب������وَل ا

  Bibliotheca Islamica �شالمي������َة  الإ

ملاِن �شنَة 1918، حيُث ُعِنَيْت  للم�شت�رشقنَي الأ

�شالميِة  هذِه املكتبُة بتحقي������ِق الن�شو�ص الإ

ول�شيم������ا العربي������ُة، فبلَغْت ع�������رشاِت الكتِب 

النفي�شِة منها الوايف بالوفيات لل�شفدي، وفيه 

َع�������رْشَةُ اآلِف ترجم������ٍة بتحقيق ريرت، واجلزءُ 

الرابُع بتحقيِق ديدرجن، واملحت�شُب لبن جنى 

بتحقيق براج�شرتا�رش، وكتاُب م�شاهرِي علماِء 

م�ش������اِر ملحمِد بِن ح�شب������اَن الَب�شتى، وفيه  الأ

تراجُم للُمّحدثنَي من ال�شحابِة اإىل التابعنَي 

قاً على  قَّ وِل م������رٍة فاليخام������ري حُمَ نَ�������رَشَهُ لأ

املخطوِط الوحيِد يف مكتبِة جامعِة ليبزج.

ثاِر، وفيه  أُ�ش�َص معهُد الآ 2- يف القاهرة: ا

ملاني������ِة �شل�شلًة بعنوان: حوَل  َف������ْرٌع يُ�شِدُر بالأ

�شالمي������ِة وكان رومير مديَر  مِم الإ تاري������ِخ الأ

َق اجلزَء  املعهِد قب������َل نقِلِه اإىل بريوَت قد َحقَّ

التا�شَع م������ن كتاِب َكنِْز ال������درِر وجامِع الغرر 

أوُل ُم�َشنٍَّف  ل�شيِف الدين ال������داوداوي، وهو ا

من �شل�شلِة املعهِد بالعربيِة نُ�رِشَ �شنَة 1960.

أُ�ش�َص  ويف اأ�شفهاَن وبغ������داَد ويف بريوَت ا

�شالميِة، وقد  معهُد الدرا�شاِت ال�رشقي������ِة الإ

�شالميِّ يف اللغاِت العربيِة  تخ�ش�َص بالرتاِث الإ

�شالِم حتى  والفار�شي������ِة والرتكيِة من �َشْدِر الإ

يوِم تاأ�شي�ِشِه، وُجِعَل مركزاً لالت�شال املبا�رَش 

و�ش������ِط وبنَي اجلمعيِة  بنَي علم������اِء ال�رشِق الأ

ملانيِة. ومن من�شوراِتِه على حداثَِة  ال�رشقيِة الأ

وِل –النافِد– من  عهِدِه اإعادةُ طبِع اجلزِء الأ

الوايف بالوفيات لل�شفدي، وطبقاِت املعتزلِة 

بتحقيق ال�شيدِة فليت�رشدى  فالد، من َمْعهِد 

ا�شتانب������وَل، وكتاِب النجاِة للمرزباين بتحقيِق 

�شالمي من جامعِة فرانكفورت الذي نُ�رِشَ يف 

بريوَت �شنَة 1961-1960.
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ملانيُة للدرا�شاِت  3- اجلمعيُة ال�رشقيُة الأ

أ�ش�َشها مارتن هارمتان، وقاَمْت  ا �شالميِة:  الإ

�شالِم �شنِة 1913. باإ�شداِر جملِة عامَلِ الإ

4- املجام������ُع العلميُة: ول������كٍل منها جلنٌة 

َمُع ميونيخ  َمُع جوتنجني وجَمْ �رشقيٌة منها جَمْ

َمُع هايدلربج  وجممع ماين�ص اإلخ وجَلنُة  وجَمْ

ف������كِّ الن�شو�ِص امل�شماري������ِة، وجلنِة درا�شاِت 

. آ�شيا الو�شطى يف املجمِع العلميِّ البافاريِّ ا

أن�ِشَئ بعَد  : ا مل������اينُّ 5- جمل�ُص العل������وِم الأ

�رشاِف على  احلرِب العامليِة الثانيِة وذلك لالإ

جتهيِز املعاهِد العلمي������ِة جتهيزاً وافياً. وقد 

اأ�شدَر نبذًة ع������ن َو�ْشِع ال�شت�رشاِق كتَبها اآدم 

فالكن�شتاي������ن يف مدينِة في�شبادَن �شنَة 1960 

تناولَ������ْت تطوَر املعهِد من خا�صٍّ يُعنى مب�رَش 

 ، واللغاِت املندثرِة اإىل �شاميٍّ اإ�شالميٍّ واإيراينٍّ

، حتى ال�رشِق  فهنديٍّ فمغويلٍّ فرتكيٍّ فاأفريقيٍّ

ق�شى. الأ

�- املجالت ال�رسقية:

  Zeitschrift ملانيُة 1- املجلُة ال�رشقيُة الأ

 der Dutschen Geselischaft Wiesbaden

Morgenlandischen:  تاأ�ش�َشْت �شنَة 1847 

ملانيُة عن  تُ�شدُرها اجلمعي������ُة ال�رشقي������ُة الأ

داِر فران������ز ت�شايرن يف في�شبادَن، توىل ن�رَشها 

بروخوز يف ليبزَج  �شنة 1945 وكانَْت تَ�ْشدُر 

أربعَة  مرتنَْيَ يف ال�شن������ِة، وبلَغ اأعدادها مئًة وا

ع�������رَش عدداً وقد ُجِمَع������ت مباحثُها ال�رشقيُة 

بعنوان: يف �شبي������ِل َفْهِم ال�رشِق و�َشَدَرْت �شنَة 

1857، ونُ�رِشَت فهار�ُص املطبوعاِت ال�رشقيِة 

بني 1877–1885 عدا مالحِقها.

 Zeitschrift fur شوريُة� 2- املجلُة الآ

أ�ش�َشها كارُل بت�شولد �شنَة  Assyriologie: ا
1887

البيزنطي������ة: الدرا�ش������ات  جمل������ة    -3

 Byzantinische Zeitschrift Leipzig

أن�شاأَها كروماخر �شنة 1892. ا

ملاني������ِة للدرا�شاِت  4- جمل������ُة اجلمعيِة الأ

الفل�شطينيِة:  وقد �شَدَرْت �شنَة 1953.

ال�رشقي������ِة  اللغ������اِت  معه������ِد  نَ�������رْشةُ   -5

 Mitteilungen des Seminars fur
Orientalische Sprasche: تاأ�ش�َشْت يف 
أن�شاأَها زاخاو   حوليٌة ا

َ
برلنَي �شنَة 1898 َوِهي

موؤ�ش�ُص املعهِد

ال�رشقي������ِة   داِب  الآ جمل������ُة   -6

 :Orientalistische Literatur Zeitung

أن�شاأَها فيليك�ص باير يف ليبزَج   وه������ي �َشهريٌة ا

�شن������َة 1898 ِلنَْق������ِد م�شنف������اِت امل�شت�رشقنَي 

والتنويِه بالدورياِت العلميِة.

 Beitrge zur  7- يف �شبيِل َفْهِم ال�رشِق
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Kenntnis des Orients: تاأ�ش�شْت �شنَة 
1900

8- حولي������ُة جامعِة ب������ون: تاأ�ش�شْت �شنَة 

 1906

 Arshiv أوراِق الربُْدى 9- حمفوظ������اُت ا

تاأ�ش�ش������ْت   : fur Papyrus forschung
�شنَة 1906

 Orientalisches  املحفوظاُت ال�رشقيُة  -10

Archiv: تاأ�ش�شْت �شنة 1910
  Der Islam �ش������الم:  الإ جمل������ُة   -11

أَه������ا الوزيُر كارل هرني������خ بيكر للجمعيِة  أن�شا ا

ملاني������ِة يف هامبورَج �شنَة 1920،  ال�رشقيِة الأ

أَْت  أ�شه������ٍر. وقد بدا وكانَ������ْت تَ�ْشدُر كلَّ ثالثِة ا

منُذ �شن������ِة 1913 بنقِد اأهِم املوؤلفاِت املتعلقِة 

�شالميِة يف الغرِب  دِب واحلياِة الإ بالتاريِخ والأ

َقِة َعِن  وال�رشِق، وباإ�شداِر م�شارَد غايٍة يف الدِّ

َن َعْن معهِد  �شالميِة، وتَ�ْشُدُر الآ امل�شنفاِت الإ

اللغ������اِت ال�رشقيِة بجامعِة هامب������ورج وتُعنى 

�شالمي������ِة عقيدًة وثقافًة  بحاِث الإ بتط������وِر الأ

أ�شَد من  – عِنايًة ا – ول�شيما يف العامِل العربيِّ
عنايِة املجلِة ال�رشقيِة، ويَ�شرتُك يف حتريِرها 

مل������اِن ُعلماءُ ِمَن  اإ�شاف������ِة اإىل امل�شت�رشقنَي الأ

. �شالميِّ العامِل العربيِّ الإ

 Die Welt desشالم� 12- جملُة عامَلِ الإ

أن�شاأَها مارت������ن هارمتان، وكرين،  Islams: ا
أ�شهٍر  وجيزة �شنَة 1913 وتَ�ْش������ُدُر ُكلَّ ثالثِة ا

يف برلنَي وليب������زَج وليدَن وتُعن������ى بالق�شايا 

. �شالميِّ املعا�رشِة يف العامِل الإ

ال�شامي������ٍة  الدرا�ش������اِت  جمل������ُة   -13

 Zeitschrift fur semitistik  und
أَه������ا في�������رشُ، يف ليبزج  أن�شا Verwandte : ا

�شنَة 1922 وتعنى ِبفْقِه اللغاِت املقاَرِن.

اإ�شالمي������ات  جمل������ُة اإ�شالمي������كا –   -14

أَه������ا في�شري يف ليبزج  �شنَة  أن�شا Islamica،: ا
1924، وتوله������ا برونديخ ِم������ْن بَْعِدِه، وهي 

�شالميِة. تُعنى بالثقافِة الإ

 Die Welt des ال�������رشِق  ع������املُ   -15

Oriens : تاأ�ش�َشْت عاَم 1947
 Asiatischer شيويُة� الدرا�شاُت الآ  -16

Studien: تاأ�ش�َشْت عاَم1947
أن�شاأَها ريرت  أوريان�������ص Oriens : ا ا  -17

يف  ا�شتانبوَل عام 1948

 kunst des Orients َفنُّ ال�رشِق  -18

: تاأ�ش�شْت عاَم 1950

نَ�������رْشَةُ َمْعَهِد الدرا�ش������اِت ال�رشقيِة   -19

 Mitleilungen des Instituts fur
Orientforschung: تاأ�ش�شْت عاَم 1953

: �َشَدرْت يف  بوَن  جملُة ِفْكٍر َوَف������نٍّ  -20
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�شالميِة وتُطَبُع  �شنَة 1963 وتهتُم بالفنوِن الإ

ملانيِة. باللغِة العربيِة والأ

 هذا عدا نَ�������رْشاٍت ت�شدُرها ُكلُّ جامعٍة 

ومعهٍد، وتقاريِر املجامِع واجلامعاِت العلميِة، 

واملجالِت التي تتناوُل مو�شوعاٍت �رشقيًة يف 

داِب والفن������وِن، مثل: الفنُّ قدمياً  العلوِم والآ

وحديث������اً، وعلُم ال�شاللِت، والعلوُم الطبيعيُة 

والطبي������ُة، وتاري������ُخ الثقاف������ِة، وحمفوظ������اُت 

الفل�شفِة، وعلُم الجتماِع والدوُل وال�شعوُب، 

والقانوُن املقارُن، اإلخ.

�- املجموعاُت ال�رسقيُة:

 Orientalische 1- املكتب������ُة ال�رشقيُة

أَه������ا  أن�شا Bibiographie : وه������ي َدوري������ٌة ا

اأوجي�شت موللر، للنا�رِشَيْن رويرت، وريت�شارد، 

يف برلنَي �شنَة1887. 

ليب������زج   يف  �شوري������ُة  الآ املكتب������ُة   -2

وق������د   :Assyriologie Bibiographie

أَ�شَدرْت هذه املجلُة خم�شًة وع�رشيَن جملداً. ا

 Bibliotheca  شالميُة� 3- املكتب������ُة الإ

أَه������ا ري������رت يف ا�شتانبوَل �شنَة  أن�شا Islamic: ا

�شالميِة ول�شيما  1918 لتحقيِق الن�شو�ِص الإ

العربيُة.

آِن التي �شدَرْت  4- جمموعُة عل������وِم القرا

باإ�رشاِف املجمِع العلميِّ البافاريِّ يف ميونَخ، 

آِن الكرمِي  آيٍة ِم������َن القرا حي������ث مَتَّ تدويُن ُكلِّ ا

أنواَع َر�ْشِم احُلروِف يف  يف لَْوٍح خا�صٍّ يحوي ا

امل�شاِحِف، مَع بَياِن قراءاِتها َوتنوِع تفا�شرِيها. 

وكذل������ك َفَقْد نَ�رَشْت ه������ذِه املجموعُة ثمانيَة 

�شالِم  �شهِر علم������اِء الإ مه������اِت لأ ُكتُ������ٍب من الأ

ها ببع�������صٍ وحتقيِقها  بعَد م�شاه������اِت بع�شِ

ملانيِة. ها اإىل الأ وفهر�شِتها وترجمِة بع�شِ

الفل�شطين������يِّ  دِب  الأ جمموع������ُة   -5

 :Bibliographie der Palestina Literatur

اأ�شدَر منها توم�شني خم�شَة اأجزاٍء يف مدينِة 

ليبزَج  �شنَة 1908 – 1938.

 :Die Beduinon 6- جمموعُة الَبْدِو

وهي دائرةُ معارَف عن البدِو: قبائَل، وتواريَخ، 

أوبنامي  وح�ش������ارًة وحياًة، اأ�شدَر منها ماك�ص ا

وَل يف ليبزج �شنَة 1939، ثم  خم�شَة اأجزاٍء الأ

اأجَنزها كا�شكيل ِمْن جامعِة كولن.

هذا ع������دا جمموعاِت املجام������ِع العلميِة 

كوقائِع جممِع العل������وِم ال�شك�شوينِّ يف ليبزج، 

وجمل������ِة ر�شائِل املجمِع العلم������يِّ الربو�شيِّ يف 

برلني. ودائ������رِة املعارِف يف متن������وِع العلوِم. 

وتواريِخ العامِل وجغراِفيتَِه. ومنوعاٍت لتكرمِي 

النابغنَي من امل�شت�رشقنَي.
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ملان: اأهُم امل�شت�رسقنَي االأ

تتف������اوُت اأهمي������ُة امل�شت�رشق������نَي باأهميِة 

اإجنازاِته������م يف درا�ش������ِة املخطوطاِت العربيِة 

عماِل التي حققوها يف جماِل ال�شت�رشاِق.  والأ

أو  َم اأعمالً ب�شيط������ًة درا�شًة ا َفِمنُهم َم������ْن َقدَّ

�َص حياتَُه  حتقيق������اً اأو فهر�شًة ومنهم َم������ْن َكرَّ

أكانَْت  دبيِة ال�رشقيِة �شواًء ا عماِل الأ لدرا�شِة الأ

أم تركيًة اأمثاُل بروكلمان.  أم فار�شيًة ا عربيًة ا

أقاَم هناك  وِمنْهم َمْن �شاَفر اإىل بالِد ال�رشِق وا

عماِل ال�شت�رشاقيِة يف  ُمنَْكب������اً على درا�شِة الأ

، اأمثاُل ريرت الذي َعِمَل يف  �شل������يِّ موطنها الأ

ا�شتانب������وَل وا�شتقرَّ فيها حت������ى بَْعَد تقاعِدِه 

وماك�������ص مايرهوف الذي ا�شتقِر يف القاهرِة 

حتى وفاِتِه.

مل������اِن الذين ا�شتُهروا  من امل�شت�رشقنَي الأ

موا اأعم������الً هامًة يف جماِل ال�شت�رشاِق:   وَقدَّ

ري�شك������ه )1716-1774(، فلوج������ل )1802-

فيبكه   ،)1899-1808( ف�شتنفل������د   ،)1870

 ،)1931-1836( نيلدك������ه   ،)1864-1826(

-1852( فيدم������ن   ،)1914-1851( ب������ارت 

اأوج�ش������ت   ،)1935-1856( روزن   ،)1928

-1867( رو�ش������كا   ،)1949-1865( في�������رش 

1949(، ماك�������ص مايرهوف )1945-1874(، 

كارل هيرن�������ص بيك������ر )1876-1933(، ريرت 

 ،)1969-1902( �شاخ������ت   ،)1971-1892(

 ..)1957-1896( �شي������در  هيرن�������ص  هان������ز 

وغريُهم كثريٌ.

ولكنَّ بروكلمان يبق������ى �شيَخ امل�شت�رشقنَي 

ملاِن بال ُمناِزع. الأ

 –  �8�8/9/��( ب��روك��ل��م��ان  ك���ارل 

:)�9��/�/�

تع������وُد �شهرةُ كارل بروكلم������ان اإىل َغزاَرِة 

دِب العربِي واحل�شارِة  موؤلفاِت������ِه يف تاريِخ الأ

�شالمي������ِة وموؤلفاِت������ِه ال�رشقي������ِة  العربي������ِة الإ

خرى ول �شيم������ا الرتكيُة وال�رشيانيُة، فقد  الأُ

كاَن هذا امل�شت�رشُق يتقُن اثنتي ع�رشةَ لغًة هي 

العربيُة )لفظاً وكتابة( وال�رشيانيُة والفار�شيُة 

رمنيُة والرتكي������ُة والقبطيُة اإىل  احلديث������ُة والأ

جانِب اإتقاِنِه لليونانيِة والالتينيةِ والفرن�شيِة 

�شبانيِة. وهذا ما  جنليزيِة والإ يطاليِة والإ والإ

ِق  يجُب اأن يتقنَُه َم������ْن يت�َشّدى لدرا�شِة ال�رشَّ

ح�شارًة وتاريخاً ودياناٍت.

ُوِل������َد كارُل بروكلمان يف مدينة رو�شتوك 

أُمُه �شيدًة  أب������وه تاجراً يف حني كانَ������ْت ا وكان ا

موهوب������ًة َوِرَث عنها ابنُها ميولَه������ا الِعلميَة، 

. وقد  ملاينِّ دِب الأ حيُث �شَجعتُْه على درا�شِة الأ

جنبيِة  ظَهرِت اهتماماتُ������ُه بدرا�شِة اللغاِت الأ

يف فرتٍة مبكرٍة م������ن حياِتِه، حيُث َو�َشَع وهو 
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ل يزال تلمي������ذاً يف الثانويِة كتاباً ل� »لَْهجاِت 

البانتو الت������ي كاَن يتكلُم ِبها �شكاُن امل�شتعمرِة 

أنغ������ول« وكان يَْح�رُشُ يف الوقِت  الربتغالي������ِة، ا

�شتاذ نرج������ر Nerger يف  نف�ش������ه درو�َص الأ

راميِة  اللغ������ِة العربيِة، ودرو�شاً يف الِعربيِة والآ

وال�رشيانيِة.

التحَق بجامعِة رو�شتوك �شنَة 1886، ويف 

�شن������ة 1888 انتق������َل اإىل �شرتا�شبورغ وهناَك 

َدَر�������صَ ِعنَْد نيلدك������ه وهوب�شم������ان ودوم�شن 

رمنيَة وامل�رشيَة القدميَة.  ال�شن�شكريتي������َة والأ

ويف �شت������اِء 90/1889 كلَف������ُه نيلدكه بالقياِم 

بدرا�شٍة عن العالَقِة ب������نَي كتاب »الكامُل يف 

ثرِي« وكت������اِب »اأخباُر الر�شِل  التاري������ِخ لبِن الأ

وامللوِك للطربي«.

ول من  ويف الوقِت نف�ش������ه نَ�رَشَ الق�شَم الأ

دي������واِن لَبي������د، ويف �شنِة 1891 ن�������رَش الق�شَم 

الثاين من هذا الديواِن. ويف �شنَة 1893 ن�رَش 

ثاِر يف خمت�رش  أه������ِل الآ كت������اَب »تلقيُح فهوِم ا

أبو الفرِج  خباِر« لعبِد الرحم������ِن ا ال�ش������رِي والأ

، ويف �شن������ِة 1895 اأ�شدَر املعجَم  بِن اجلوزيِّ

������َق طبقاِت  ، ويف �شن������ِة 1896 حقَّ ال�رشي������اينَّ

خباِر لبِن ُقتيبَة ولكنَّ  ابِن �َشْعِد، وعي������وَن الأ

دِب  اأهَم م������ا كتَب������ُه بروكلماُن يف جم������اِل الأ

والتاريِخ العرب������يِّ هو كتابُُه اله������اُم وال�شهريُ 

 Geschichte der ِّدِب العربي »تاري������ُخ الأ

Arabeichen Litarature«. وقد �َشَدَر 
وُل والثاين من هذا الكتاِب بنَي  اجل������زءان الأ

�شنتي 1898-1902. ثم اأعاَد طباعتَهما يف 

عني وث������الِث مالحَق �شنَة  جملَديِْن ذات مو�شَّ

.1949-1934

َوِمْن درا�شاِت وموؤلفاِت بروكلمان: موجُز 

النح������ِو املقاَرِن للغ������اِت ال�شامي������ِة )1907-

1913(، وكتاُب »ديوان لغات الرتك« ملحمود 

بن احل�ش������ني الكا�رشي، وكت������اُب »نحُو اللغِة 

الرتكيِة ال�رشقيِة ال������وارُد يف اللغاِت املكتوبِة 

آ�شيا الو�شطى«، ويف �شنِة 1939  �شالميِة يف ا الإ

�شالميِة«،  اأ�شدَر »تاري������ُخ ال�شعوِب والدوِل الإ

وقد بلََغْت موؤلفاتُُه 555 عنواناً.

ريرت، ه� )��9��-�89(:

ع������الِم الذي������َن َعنَ������وا بالثقافِة  ِم������َن الأ

ثاِر  أ�رَشَف عل������ى َمْعَهِد الآ �شالمي������ِة، وقد ا الإ

أَ  أن�شا ملايّن يف ا�شتانبوَل طواَل ثالثنَي �شنًة، وا الأ

�شالميَة �شن������َة 1918 لتحقيِق  له املكتب������َة الإ

�شالميِة ول �شيما العربيُة ون�رَش  الن�شو�ِص الإ

أ�ش�َص فيه جملَة  العدي������َد من اأمهاِت الكتِب، وا

أوريان�ص �شنَة 1948، ثم اختري عميداً لكليِة  ا

داِب يف جامع������ِة فرانكفورت �شنَة 1949،  الآ

أُحيَل اإىل املعا�ِص رجَع اإىل ا�شتنابوَل  وعندما ا

ل�شتئناِف ن�شاِطِه. 
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اأ�شه���ُر اأعماِل���ِه: نَ�رَشَ )غايُة احلكيِم واأحُق 

النتيجتني بالتقومِي( املن�شوب اإىل اأبي القا�شم 

أملانيًة يف هامبورج  املجريطي متناً وترجمًة ا

�شالميني واختالُف  �شنة 1928، و)مقالُت الإ

بالوفيات(  �شعري، و)ال������وايف  امل�شل������ني( لالأ

ألِف  أربع������َة ع�رَش ا لل�شفدي، وه������و يت�شمُن ا

ترجم������ٍة، وكتاب )ِفَرُق ال�شيع������ِة( للنوبختي، 

و)اأ�رشاُر البالغة( لعب������ِدِ القادِر اجلرجاين، 

نا�ش������ول(،  الأ العربي������ُة يف  و)املخطوط������اُت 

و)خمطوط������اُت الب������ريوين( باللغ������ِة الرتكيِة، 

رقاُم العربي������ة(، و)كتاُب معاين القراآن(  و)الأ

لبِن منظور الديلمي.

كارل هريخ بيكر )���933-�8(:

ُوِلَد يف اأم�شرتدام وَدَر�َص اللغاِت ال�رشقيَة 

 َ عل������ى اأيدي بت�شولد ويوليو�������ص بارث. وُعنيِّ

أ�شت������اذاً له������ا يف هامبورغ �شن������َة 1908، ويف  ا

ب������وَن �شن������َة 1913، وقد ا�شتُه������َر بت�شلِعِه يف 

ثِر العوامِل  ، وبدرا�شِتِه لأ �شالم������يِّ التاريِخ الإ

القت�شاديِة والتفا�شيِل التاريخيِة والعنا�رِش 

احل�ش������ارِة  يف  والَنْ�رشاني������ِة  غريقي������ِة  الإ

�شالميِّ  �شالميِة، كما ُعني بتاريِخ م�رَش الإ الإ

�شالِم �شنَة 1910، وا�شتعني به  أن�شاأَ جملَة الإ وا

ملانيِة، واختري وزيراً لها  يف وزارِة املعارِف الأ

أ�شتاذاً فخرياً يف جامعِة برلنَي  �شنة 1921 وا

�شنَة 1925.

اأ�شه���ُر اأعماِل���ِه: نَ�������رَش )مناق������َب عمَر بِن 

عب������ِد العزيز( لب������ن اجلوزي، م������ع مقدمٍة 

ملاني������ة يف ليبزيج �شن������َة 1899، ودرا�شًة  بالأ

عن������ه بعنوان)عمُر الث������اين( ن�رَشها يف برلني 

�شنة 1900، و�شريتَُه لب������ِن عبِد احلكِم نُ�رِشَ 

يف القاه������رِة �شن������ة 1937، و)درا�ش������اٍت عن 

�شالم  الفت������ح العربي(، ومن درا�شات������ِه يف الإ

جمموع������ُة مقالٍت بعن������وان: )اإ�شالمياٌت( يف 

جزءي������ن ن�رَشها يف ليبزيج �شنة 1924– 32، 

)قواعُد لغِة القراآن( يف درا�شات نولدكه �شنة 

�شالميُة( �شنة 1912،  1910، و)ال�شعائ������ُر الإ

( �شنة 1913،  �شالميِّ و)احلديُث يف الفقِه الإ

و)فتوُح العرِب( �شنة 1909، و)م�رشُ يف عهِد 

�شالِم( ن�رَشها يف �شرتا�شبورج  �شنَة 1903،  الإ

و)اجلدُل العقائدي بنَي امل�شلمنَي والن�شارى( 

�شالُم( ن�رشها  �شن������َة 1912، و)الن�رشانيُة والإ

أي�شاً )الطُب  يف توبنجني �شن������ة 1907، وله ا

�شن������ة1910،  ن�������رشه  اأفريقي������ا(  �شم������ال  يف 

اأفريقيا(، و)كتاباٌت  وروبيون وم�شلم������و  و)الأ

عن �شوريا( �شنة 1911، 

ماك�س مايرهوف )�94�-�8�4(:

أَ درا�َشتُه يف  ول������د يف هيل�شت������امي، وب������دا

هانوفر، ثم تعلَم الطَب يف هايدلربج وبرلنَي 

و�شرتا�شبورج، وناَل الدكتوراه فيه �شنَة 1897 
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وزاولَ������ُه، ثم �َشِحَب قريب������اً له اإىل م�رَش �شنة 

1900، َفَفتَنَُه �شحُرها وا�شتقَر يف عا�شمِتها 

القاهرِة �شن������َة 1903 فتعلَم اللغ������َة العربيَة، 

، وقد  أك������بَّ عل������ى درا�ش������ِة الطبِّ العرب������يِّ وا

 ، انتُِخ������َب نائباً لرئي�ِص املعهِد الطبيِّ امل�رشيِّ

واجلمعي������ِة الطبيِة امل�رشيِة، ويف �شنِة 1928 

أُنِعَم عليه بلقِب  دكتور �رشف يف الفل�شفِة من  ا

أ�شتاذاً لتاريخ الطبِّ يف  َ ا ِّ
جامعِة بون، وُع������ني

آثَر العودةَ  أنَُّه ا جامعة ليبزيج �شنَة 1930 اإل ا

اإىل القاهرِة حيُث َعِم������َل فيها طبيباً للعيوِن 

حتى وفاِتِه �شنَة 1945.

كان مايره������وف من كباِر اأطب������اِء العيوِن 

. العاملينَي، ويف طليعِة موؤرخي الطبِّ العربيِّ

اأ�شه���ُر اأعماِل���ِه: كت������اُب »الع�������رش مقالٍت 

يف الع������ني« حلنني بن اإ�شح������ق متناً وترجمًة 

أ�شماِء طبيٍة«  اإجنليزيًة، و»حتقيقاٌت يف �شحِة ا

ألفاً  حيث اأح�شى يف مف������رداِت ابن البيطار ا

أربعمئِة عقاٍر مل تعرفها  أربعمئِة عقاٍر منها ا وا

اليون������اُن، و»املر�ش������ُد يف الكح������ِل« للغافقي 

وُل والثاين من  متناً وترجم������ًة، والق�شمان الأ

»منتخُب جامِع املفردات«  للغافقي انتخاب 

������َف كتاباً عن  اأبي الفرج اب������ن العربى، و�َشنَّ

�شالميِة«،  »الرتاُث اليونايُن  يف احل�شارِة الإ

أ�شماء العقار« للرئي�ص اأبي عمران  ون�رَش »�رشُح ا

�رشائيلي القرطبي على املخطوِط  مو�شى الإ

الوحيِد بتحقي������ٍق دقيٍق ومقدمٍة بالفرن�شية، 

وترجَم كت������اب »ال�شيدلُة« للبريوين يف ثالِث 

أملاني������ًة، و»الر�شالُة  كرا�شاٍت متن������اً وترجمًة ا

الكامليُة« لبن النفي�ص.

ول������ه اأبحاٌث يف الطبِّ العربيِّ وال�شيدلِة 

�شالم �شنَة 1915- العربيِة ن�رَشها يف جملِة الإ

16-17 ون�رَش الرتجماِت ال�رشيانيَة والعربيَة 

�شالميِة  مل�شنفات جالينو�ص، ويف الثقافِة الإ

كتب عن الرتجمات م������ن اليونانيِة والهنديِة 

اإىل العربيِة ن�رَشها �شنَة 1937 وكتاب بعنوان 

«  ن�رَشه 
ٌ
»ال������رازي فيل�شوٌف وع������امِلٌ طبيع������ي

�شن������َة 1941، وكتاُب »ال�شيدل������ُة«  للبريوين 

ندل�ِص  ن�������رَشهُ حمَققاً �شن������ة 1945، وع������ِن الأ

أَلَّ������َف كتاباً بعن������وان »تاري������ُخ ال�شيدلة لدى  ا

ُم�شلم������ي اإ�شبانيا« ن�رَشهُ �شن������ة 1935، وَدَر�َص 

أي�شاً  دري�شي وله ا النباتاِت الطبيَة عن������د  الإ

كتاٌب بعنوان »تاريُخ الرتاخوما وعالُجها يف 

أياِم العرِب«، وكتاٌب  الع�شوِر القدميِة وعلى ا

آخ������ر بعن������وان »ترجمُة الط������بِّ اليوناينِّ اإىل  ا

العربيِة«.

اإ�رسائيل وولفن�شون:

امللقُب باأبي ذوؤيب، مدر�ُص اللغِة ال�شاميِة 

بداِر العلوِم، ثم باجلامعِة امل�رشيِة.
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اأ�شه���ِر اأعمال���ه: )تاريُخ اليه������وِد يف بالِد 

�ش������الِم  الإ و�ش������دِر  اجلاهلي������ِة  يف  الع������رِب 

َم له الدكتوُر طه ُح�شني  بالعربيِة(، وقد ق������دَّ

ونُ�رِشَ يف القاهرِة �شنة 1927، و)تاريُخ اللغاِت 

ال�شاميِة بالعربيِة( يف 250 �شفحًة ونُ�رِشَ يف 

القاه������رِة �شن������َة 1930، و)مو�شى بُن ميموَن( 

حياتُُه وم�شنفاتُ������ُه بالعربية مبقدمٍة لل�شيخ 

م�شطفى عبد الرازق ونُ�رِشَ يف القاهرة اأي�شاً 

ملانيِة ونَ�رَشَ  حباِر( بالأ �شنة 1937، و)كعُب الأ

بي الفتح ك�شاجم  كتاَب )امل�شائُد واملطارُد( لأ

نُ�رِشَ يف جملِة املَْجمع العربيِّ بدم�شَق.

ملان  نرى مم������ا تقدم م������دى اهتم������ام الأ

 .
ُ
�شالمي  والإ

ُ
بالرتاِث ال�رشقيِّ ول �شيما العربي

أنَُّه يف بع�ِص البلداِن  أَْن نُ�شري اإىل ا ولكْن ل بُدَّ ا

العربيِة مَتَّ تاأ�شي�ُص معاه������َد لدرا�شِة الرتاِث 

العربيِّ كما يف معهِد الرتاِث العلمي العربيِّ 

يف جامع������ِة حلَب، ومراك������َز اأخرى لدرا�شاِت 

أبو  املخطوط������اِت كم������ا يف الكويت ودب������ي و)ا

ظب������ي( والقاه������رة وتون�ص واملغ������رب وليبيا 

والعراق. ولكن تبق������ى جميُع من�شوراِت هذِه 

املراك������ِز متوا�شعًة، ويبقى العبءُ امللقى على 

عاتِق هذِه املراكِز واملعاهِد واملهتمنَي بدرا�شِة 

الرتاِث العربيِّ واملخطوطاِت العربيِة.. كبرياً 

كبرياً.

¥µ
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�سول الفل�سفية للتفكيك:  1- التنقيب عن الأ

رها�سات الفل�سفية والل�سانية، حيث  قامت التفكيكية على جمموعة من الإ

ا�ستغل دري������دا على امليتافيزيقا الغربية، والت������ي كان التفكيك ثورة عليها يف 

متجيدها للعقل واملن�طق به������دف الو�سول اإىل جوهر احلقيقة امل�سفاة، وهو 

أو النطالق والتحرر: »اإّل  ب�������داع ا ال�سيء ال�������ذي فتح املجال اأمام اإمكاني�ة الإ

اأن ما تق������ره الفل�سفة احلديثة هو  اأن الق�ساء على امليتافيزيقا يتطلب و�سع 

ن�سان باعتبار اأن هذا الوعي يجعل من نف�سه مركز الكون )..(  ح������د لوعي الإ

اأديبة وباحثة من اجلزائر. 

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

�سول الفل�سفية  التنقيب عن الأ

والل�سانية ل�سرتاتيجية النقد التفكيكي

❁
�سامية راجح
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فامليتافيزيقا تختزل ال������ذات يف الوعي، يف 

 .
)1(

نا �ضمري احل�ضور«  الأ

لقد ج������اءت التفكيكي������ة لتعار�ض منطق 

الثب������ات من خالل معار�ضته������ا لوجود مركز 

ثابت ميثل مدلولت علي������ا، اأو ميثل اأر�ضية 

�ضلبة تبن������ى فوقه������ا املعرفة الت������ي تنتجها 

متغريات الع������امل اخلارجي، وه������و ما يعرف 

بفل�ضف������ة احل�ضور، وكان ه������دف دريدا هو 

خر  تبديد هذه الفل�ضف������ة والقول بفل�ضفة الآ

أو فل�ضفة الغياب. لقد تاأثر منظرو  املغاي������ر، ا

التفكي������ك بالفل�ضف������ة الظواهري������ة لهو�رسل 

ن: »الفل�ضفة  يف الق������راءة واإنت������اج املعن������ى، لأ

الظواهري������ة يف روؤيته������ا النقدية لحظت اأن 

القراءة تفاعل بني مو�ض������وع الن�ض والوعي 

 .
)2(

الفردي« 

والواقع اأن »هو�رسل« قد تطرق اإىل نقد 

امليتافيزيق������ا التي ثارت عليه������ا ا�ضرتاتيجية 

التفكي������ك، نظرا لتمرك������ز التفكيك والوعي 

ن�ض������اين حول هذه املركزي������ة، حيث كانت  الإ

العالمة عند هو�رسل حتيل اإىل دللتني، دللة 

أنها كانت  �ضارة، وهذا يعني ا التغيري ودللة الإ

ي�ضال ر�ضالة ما، ويف الوقت نف�ضه  و�ضيل������ة لإ

أ�ضياء ودللت اأخرى يبلغها القارئ  ت�ضري اإىل ا

من خ������الل ثقافت������ه الذكية له������ذه الر�ضالة. 

والعالمة اإذا ما اأ�ضبحت اإ�ضارة فاإنها ترتوي 

من بحرية تعدد املعنى وانفتاح الدللت على 

يحاءات والتاأويالت. بيد  ما ل نهاية م������ن الإ

اأن هذا الف�شل والتمييز بني دللتني للعالمة 

اللغوية عند هو�رشل اعت������ربه دريدا: »عمال 

تع�شفي������ا �شاخرا ملا حققه من نتائج ودللت 

أيديولوجية لحقة- فهذا الف�شل يقوم كما  ا

ويل  ي������رى دريدا على �رشب م������ن التمييز الأ

املتمخ�شة  ال�شيكولوجية  الفرتا�ش������ات  بني 

عن حماكاة مناهج العلوم الطبيعية، وبني ما 

ي�شعى هو�������رشل اإىل تاأ�شي�شه يف �شورة وقائع 

، واأكرث من هذا فاإن دريدا، 
)3(

لغوي������ة دقيقة« 

ويف اإط������ار تفكريه يف الالمفك������ر فيه �شمن 

الفل�شف������ة وامل�شكوت عنه �شمن امليتافيزيقا، 

قد و�شح نوعية العالق������ة القائمة دوما بني 

أو الوع������ي وال�شوت، وهي عالقة  احل�شور ا

مل يتفطن له������ا حتى هو�رشل نف�شه حيث: »ل 

يتاأ�ش�ص امتي������از احل�شور كوعي اإل بو�شاطة 

أبدا  �شم������و ال�ش������وت، اإنها بديهي������ة مل حتظ ا

 .
)4(

باهتمام الفينومينولوجيا« 

واإن كان لدريدا اأف�شلية ال�شبق اإىل هذه 

البديهية الت������ي تقيم عالقة كانت خفية بني 

احل�ش������ور وال�شوت، ف������اإن ذلك مل مينعه من 

فكار  التطف������ل على الكثري م������ن املفاهيم والأ

الت������ي عجت به������ا الفل�شف������ة الظواهرية، بل 

اإن دريدا ظل منتق������دا – يف اأطروحاته عن 

التفكيك- للفل�شفة الغربية بعامة يف تركيزها 

على �شلطة احل�شور. 
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أث������ر دعاة التفكي������ك باأفكار  ه������ذا وقد تا

بع�������ص الفال�شفة الوجودي������ني واملثاليني من 

اأمثال هيدجر ونيت�شه يف م�شاعيهما احلثيثة 

أ�ش�ص جديدة للفكر  عن فك������رة اإمكانية قيام ا

�ش�ص  ن�شاين، احلديث واملعا�������رش، هذه الأ الإ

�ش�ص التي ترتكز  تقوم على نقد ورف�������ص الأ

عليها احل�شارة الغربي������ة احلديثة، معتمدة 

أ ال�شك وع������دم الوثوق يف  أي�ش������ا على مب������دا ا

الكث������ري من املفاهيم واملبادئ، هذا من جهة، 

ومن جهة اأخرى فاإنها ترف�ص الت�شليم بوجود 

أو امل�شمي������ات الفكرية التي  اأي معتق������د كان ا

ت�شيطر على اإبداعات مفكري ع�شور اأخرى، 

. وهو 
)5(

واعتربوا ما بعد احلداثة لعبة لغوية

جوهر م������ا دعت اإلي������ه التفكيكية من خالل 

مقولتها النظرية. 

اإن التداخل ب������ني فل�شفة دريدا وهيدجر 

ي�شل اإىل حد التطابق يف الكثري من املقولت، 

دب  واإن كانت نظرة كل واحد منهما للغة والأ

فل�شفية اجلذور، فاإن دريدا قد اأخذ م�شطلح 

»التدمري« من فل�شفة هيدجر. » وقد و�شلت 

درجة التداخل بني املجالني ومبا�رشية التاأثري 

اإىل ا�شتخ������دام »دريدا« يف الطبعة الفرن�شية 

 ،De la grammatologie وىل لكتابه الأ

لكلمة »التدمري« املحورية يف فل�شفة هيدجر 

بدل من كلمة »التفكي������ك« التي حتول اإليها 

. ومن الدال جدا اأن ن�شري 
)6(

دريدا فيما بعد 

يف ه������ذا ال�شي������اق اإىل اأن مارتن هيدجر قد 

حتدث عن املعرفة واللغ������ة، وثنائية الغياب 

واحل�ش������ور، ول نهائية املع������اين والدللت، 

والثورة على القراءات املاألوفة العادية، ونقد 

التمركز العقلي وفل�شفة احل�شور، والتنا�ص. 

وهي كلها مقولت اعتمدها دريدا يف تاأ�شي�شه 

مل�رشوع الق������راءة التفكيكية للخطاب اللغوي 

فيما بعد. ومثلما ف�شل هيدجر بني العالمة 

خر بني  وما تدل عليه، ف�ش������ل دريدا هو الآ

الدال واملدلول وهو ما يبيح للمدلول التعدد 

أبعد نقطة ممكنة مما ي�شمح  والنفت������اح اإىل ا

بانفتاح املعنى وتعدده. 

ويتف������ق دري������دا م������ع هيدج������ر يف القول 

بثنائي������ة احل�ش������ور والغياب الت������ي تعني اأن 

الوجود ليظهر ح�شوره اإل من خالل غيابه؛ 

مبعن������ى اأن اللغ������ة ويف حال������ة معرفتها بهذا 

الوجود ت�شطدم بجدار التقاليد الذي ر�شخ 

عرب الزمن، حت������ى اإنه غيب ه������ذا الوجود، 

م������ر الذي يوؤدي بال�رشورة اإىل تدمري هذه  الأ

التقاليد من اأجل ا�شتح�شارالوجود املختفي، 

 .
)7(

»ول يتحقق الوجود اإل بالغياب« 

وكانت ا�شرتاتيجي������ة التنا�ص هي حمطة 

اأخرى التقى فيها الفكر الدريدي التفكيكي 

بالفكر الهيدجري. فالن�ص عند هيدغر ما 

ه������و اإل �شجني يعتم������د يف ظهوره على لغات 

و�شفرات ون�شو�ص �شابقة، وهو نقطة تلتقي 
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فيه������ا ن�شو�ص اأخ������رى �شابق������ة يف وجودها 

أل������ة الكينونة تعيد  عل������ى وج������وده. »اإن م�شا

هيدغر اإىل �شعر بارميندي�ص، وهرياكليتا�ص، 

أناكزمين������ادر. اإن الن�ص التفكيكي املعا�رش  وا

أ  يع������ود اإىل ن�شو�������ص اأخ������رى �شابق������ة ويبدا

منها، الن�ص الهيدج������ري يحتوي على رماد 

أ من املبادئ التي  ، والتنا�ص هو مبدا
)8(

ثقايف«

قامت عليها القراءة التفكيكية. 

هذه النقاط امل�شرتكة بني دريدا وهيدجر 

هي التي جعلت ج������ريار كرانيل ي�شري اإىل اأن 

نطلوجيا  فك������ر دريدا ميكن اإرجاع������ه اإىل الأ

ن الوجود عند هيدجر لي�ص  الهيدجريي������ة؛ لأ

نطولوجي،  ألفاظ الختالف الأ اإطالق اأحد ا

ول مرة  حي������ث يلزم التفكري يف الوج������ود، ولأ

 .
)9(

بدون املوجود 

 هذا وقد اقتفى ج������اك دريدا خطوات 

ملاين نيت�شه ويبدو ذلك وا�شحا  الفيل�شوف الأ

يف املنح������ى العام الذي التزم ب������ه نيت�شه يف 

كتابات������ه الفل�شفية القائمة عل������ى ال�شك يف 

فكار الباحثة عن احلقيقة التي تفتح  جميع الأ

املجال وا�شع������ا اأمام احتمالت حترير الفكر 

من احلدود ال�شيقة للمفاهيم القدمية: »ومن 

خ������الل النمط النيت�شوي قدم������ت التفكيكية 

معاجلات متطرفة ال�شكوك وال�رشامة فيما 

. وتبدو اأ�شداء هذا 
)10(

يخ�ص الوعي الذاتي«

التطرف ماثلة يف اأطروحات التفكيكيني من 

خالل طرحهم لق�شية موت املوؤلف. 

والواق������ع اأن فك������رة موت املوؤل������ف ترتّد 

يف م�شدره������ا الغرب������ي اإىل ج������ذور فل�شفية 
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بني������ة  اإىل  متت������د  أيديولوجي������ة  ا وخلفي������ات 

وروبية نف�شها فقد اأعلن نيت�شه  احل�شارة الأ

له، وباملنطق نف�شه اأعلن دعاة  مقولة موت الإ

التفكيك م������وت املوؤلف. ون�ش������ري هنا اإىل اأن 

له قد لق������ت تهليال وتكبرياً  فكرة م������وت الإ

نها كانت تعبرياً عن  و�ش������اط الغربية، لأ يف الأ

اللحظة التاريخية الت������ي متر بها اأوروبة يف 

ذلك احلني، فه������ذه املقولة: »تعني زحزحت 

الغيبي������ات وامليتافيزيقي������ات بعي������داً لتف�شح 

ن�شان فاحلقيقة هي  الطريق اأمام ظه������ور الإ

ن�شان وما ميكن اأن تكون يف  م������ا ي�شتطيعه الإ

أو ينبغي اأن  متناوله وما عدا ذلك فهو ميت، ا

يعد ميتا، وهذا املفهوم يعني �شياغة جديدة 

ن�ش������اين، ال������ذي تاأ�ش�شت عليه  للمذه������ب الإ

وروبية من������ذ ن�شاأتها يف ع�رش  احل�ش������ارة الأ

له تعني يف  . فمقولة موت الإ
)11(

النه�ش������ة..«

رادة  ولوية لالإ الت�شور النيت�شوي اإعط������اء الأ

ن�شاني������ة لك������ي متار�ص طقو�شه������ا بتفكري  الإ

�شامي، وحرية مطلقة بعيدا عن ميتافيزيقا 

احل�ش������ور. وما ذل������ك �شوى دع������وة �رشيحة 

طالق العنان لل������ذات كي متار�ص طقو�شها  لإ

يف البحث ع������ن ما هو خفي وغام�ص، وهي 

دع������وة دعا اإليها دعاة التفكيك، وقد انتقلت 

دب ونقده حتت  له- اإىل الأ –مقولة م������وت الإ
دباء موت  م�شمي������ات مت�شابه������ة، فاأعل������ن الأ

دب، واأعلن النقاد  ال�شخ�شي������ة يف جم������ال الأ

موت املوؤلف يف جمال النقد، اإىل غري ذلك. 

ومثلما تاأثر دعاة التفكيك باأفكار نيت�شه 

أث������روا اأي�شا بقراءة نيت�شه  الفل�شفية فاإنهم تا

ف������كار هيجل عن املعرف������ة التاريخية: »اإن  لأ

معنى التاريخ، وتاري������خ املعنى مرتبطان مع 

بعظهم البع�ص )يف بحث هيدجر( عن توثيق 

احلقيقة الذاتية التي متلك جذورا قوية يف 

الفكر الغربي. اإن اإميان هيجل بوحدة وجود 

املنهجية التاريخانية هي النقطة التي حددها 

�شول واحل�شور  دريدا باعتبارها م�شدرا لالأ

الذات������ي وق������د تعامل هيج������ل م������ع التاريخ 

والوعي باعتبارهما متقاربني باجتاه مرحلة 

ال�شتب�ش������ار الق������وي والفهم الت������ام، ودريدا 

خ������ر مثل نيت�شه من قبل جنده حر�ص  هو الآ

على تفكيك ه������ذه املعرفة املثالية واملفاهيم 

املنهجي������ة اخلا�شة بها. ومن اأجل ذلك واجه 

 .
)12(

حتديا قويا للتف�شري التاريخي«

خر  وهن������ا نلحظ كيف اأن دري������دا هو الآ

ق������د عمل على تفكي������ك املعرف������ة واملفاهيم 

املنهجي������ة وتاريخ املعنى ع������ن معنى التاريخ 

تفكي������كا مثاليا، وهو داأب �ش������ار على منواله 

نيت�شه من قبل على رغم التباين احلا�شل يف 

ثر  معاجلة التاريخ بني دريدا ونيت�شه، فاإن الأ

النيت�ش������وي يبقى عالق������ا باأطروحات دريدا 

يف هذا املج������ال. هذا وقد وقف نيت�شه �شد 

فكار التي حاول دريدا تو�شيفها  احلدود والأ
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وقد ا�شتب������ق دريدا يف ن������ط وا�شرتاتيجية 

الكتاب������ة اإىل الدرج������ة التي اأ�شب������ح الثنان 

يب������دوان مرتبطني بنوع غري������ب من التبادل 

والتماثل، حيث هاج������م الثنان فكرة العداء 

ن اأفالطون اأقر  الفل�شف������ي القدمي للكتابة؛ لأ

بع������دم الثقة بالكتابة هذا ناهيك عن اإهمال 

فالطونية ل�شرتاتيجية الن�شية  الفل�شف������ة الأ

واحل�شور العميق للميتافيزيقا التي ك�شفتها 

التفكيكية فيما بعد. 

وقد ث������ار نيت�شه من قبل عل������ى الفل�شفة 

أ  الغربي������ة، كونه������ا فل�شفة قائمة عل������ى مبدا

ال�شك. وقد قدم ن�شقا من الكتابة الفل�شفية، 

أ�شا�شها فالغاية م�شحونة بجميع  يعد ال�شك ا

ف������كار التي تبحث عن احلقيقة التي تفتح  الأ

أم������ام اإمكانيات اإطالق العنان  املجال وا�شعا ا

للفكر ك������ي يتخل�ص من تلك القيود القدمية 

التي كانت ت�شيق عليه اخلناق وتكبته، وهي 

أو قال  ف������كار نف�شها التي تبناها دري������دا ا الأ

به������ا يف دعوته اإىل التفكيك كنمط جديد يف 

دبي وك�ش������ف جمالياته؛  ق������راءة اخلطاب الأ

معنى هذا اأن ت�شور نيت�شه للكتابة هو ت�شور 

 .
)13(

مماثل لت�شور ومنحى دريدا 

هذا ناهيك عن اإ�شارة نيت�شه اإىل مفهوم 

التنا�ص، املفهوم الذي اعتمدته التفكيكية يف 

اإر�شاء قواعدها النظرية، ذلك اأن نيت�شة يرى 

ب������اأن الفل�شفات جميعا، اإن������ا تقوم الواحدة 

خرى فهي ترتكز على التنا�ص  منه������ا على الأ

، مبعنى اأن 
)14(

املنتق������ل بني اللغات الرمزي������ة

خ������رى من خالل  كل فل�شف������ة تاأخ������ذ من الأ

دبية، واملعرفي������ة واللغوية، هذه  عم������ال الأ الأ

اللغة تتحول اإىل لغة رمزية حتيل اإىل دللت 

ومعان واح������دة، مو�شوعة �شلف������ا، ومعروفة 

لدى اجلميع. هذه بع�ص املحطات الفل�شفية 

فكار الدريدية  النيت�شوية التي توا�شجت مع الأ

التفكيكية، بل ومثل������ت بع�ص جذورها، واإن 

كان الفيل�ش������وف نيت�شه قد اختلف مع دريدا 

يف فكرة تعدد املعاين، ول نهائية املدلولت، 

واملعاين الغائبة. 

ويرى نيت�شه اأن اللغ������ة الرمزية خا�شعة 

يف دللته������ا ومعانيه������ا لنظ������ام احلقيق������ة، 

وهذا النظام كما ه������و معلوم ذو �شياق قائم 

عل������ى نظرية الن�شبية، وم������ن ثم يكون املعنى 

خر ن�شبّياً وغري مطلق، كونه  احلا�شل هو الآ

ميثل النقطة التي ي�شعى اإليها القارئ، وهي 

احلقيقة التي تظل اأمرا ن�شبيا، وهذه الفكرة 

كانت قد مثلت نقط������ة الفرتاق والنف�شال 

بني الفك������ر الدريدي والنيت�ش������وي. ويف راأي 

منظري التفكيكية اأن الفل�شفة منذ اأفالطون 

اإىل هيغل هي فل�شفة ح�شور. ومعنى ذلك اأن 

الفكر ل يعرتف اإل مبا هو موجود يف الوعي، 

 .
)15(

ن�شان هو مركز الكون وهذا يعن������ي اأن الإ

وهذا ما نادت به الفل�شفة الوجودية يف قولها 
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، حيث وجد التفكيكيون 
)16(

باحلرية املطلقة

يف اأطروح������ات الوجودي������ني ال�شدر احلنون 

الذي يح������وي مقولتهم، بل ويدعمها، فقول 

دريدا برف�������ص امليتافيزيق������ا الغربية ب�شتى 

أ�شكالها هو جت�شيد ملوقف الوجوديني الذين  ا

ل يقبلون ما ميلى عليهم. 

وقد ث������ار الوجوديون �شد اأي بناء ن�شقي 

يف كثري من املجالت: الالهوتية وال�شيا�شية 

دبية، وه������م ينا�شلون �شد  خالقي������ة والأ والأ

النظري������ات املقبول������ة عرفا و�ش������د القنوات 

التقليدي������ة )17(. وهذا ما جنده عند دريدا 

أمثال������ه من منظ������ري التفكيكية يف حماولة  وا

�ش�ص القدمية التي يقوم عليها النقد  قلب الأ

دبي ونق�ص كل املركزية التي يحال اإليها.  الأ

اإن التفكيكية يف ت�شور دريدا هي اإعادة نظر 

ن�شان  يف التفك������ري التقليدي، فح������ني يعي الإ

اأخطاءه يقوم بنق�شها ومن ثم يعيد ت�شكيلها 

على ن�شف وحرق املكتبات ورف�ص اأي �شلطة 

�شارة يف هذا ال�شياق  . ويجب الإ
)18(

مرجعي������ة

اإىل اأن الفل�شفة الوجودية قد قامت على رف�ص 

هذا العامل بكل ثوابته فهي »حركة تغيري مت�ص 

ن�شان، فهو يبدل  جوهر الكون يف عالقته بالإ

ن�شان م������ن متغري بالفع������ل اإىل �شانع لكل  الإ

. ه������ذه ال�شطحات الوجودية 
)19(

�شيء فيها«

هي ال�شطح������ات نف�شها الت������ي قامت عليها 

ا�شرتاتيجية التفكيك. 

وهن������ا نلتم�ص التاأثر الوا�ش������ح بالفل�شفة 

الوجودي������ة يف رف�شها ملا هو ثابت ومركزي، 

ويعلل ذل������ك ثورتهم على املركزي������ة الغربية 

�شوات،  كمركز حتال اإلي������ه كل املفاهيم والأ

ي�شاف اإىل ذل������ك مناداتهم بالتفرد والتميز، 

ف������كل �شخ�������ص يبني واقع������ه ح�ش������ب روؤيته 

اخلا�شة. اإن اإميان دريدا العميق بعبثية هذا 

أنه موؤ�ش�ص عل������ى الفو�شى وحالت  الع������امل وا

ن�شان نف�شه  من انعدام الت������وازن اأين يجد الإ

وهام التي  ح������الم والأ حما�������رشا بهالة من الأ

أ ال�شك  تبعده كلية عن احلقيقة، من هنا يبدا

ن�شان لهذه  يف كل القي������م، فكيف لوع������ي الإ

احلقيقة املرة اأن يوا�شل وهو ي�شك يف كل ما 

حوله، وينته������ي تفكري دريدا يف هذا ال�شياق 

اإىل نوع من الالمعنى وعدم النظام يف احلياة 

�شياء.  وعبثية الأ

أمثال������ه هذه العبثية  لق������د اأدرك دريدا وا

وا�شتوعبوه������ا جيدا، فاتخ������ذوا منها موقفا 

م�شادا وراحوا يبحثون عن العالج، متمثال يف 

 .
)20(

ن�شف تلك القيم ال�شائدة واإقامة البديل

اإن عملي������ة النقالب ه������ذه تتجه نحو رف�ص 

أن������ه ل بد من  ن�شان ا قي������م فا�ش������دة ي������رى الإ

تهدميه������ا وو�شع بديل لها، ويف ذلك �شخرية 

من النظم القدمية ال�شائدة وممن يوالونها، 

وهذا م������ا ا�شطل������ح عليه دري������دا باملركزية 

والحتواء والتدجني، حيث تكون اخلطابات 
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دبي������ة مبثابة �ش������وت يرددها، وميلي على  الأ

كتابه من طرف الطبق������ات الربجوازية، ويف 

هذا ال�شياق يقول اإمام الوجوديني جون بول 

دب مرتبط مب�شري  �شارت������ر »اإن م�ش������ري الأ

 .
)21(

الطبقة العاملة« 

نلحظ اأي�شا تاأثر تفكيكية بارت بفل�شفة 

 ،
)22(

�شارت������ر يف الق������ول بالعدمي������ة والعبثية

فلي�ص للق������راءة عنده مفه������وم ثابت، كما اأن 

م�شريات اخلط������اب عند ب������ارت ت�شبه حالة 

ن�ش������ان الذي يلقى ب������ه يف هذا الوجود ثم  الإ

يبداأ يف تكوي������ن ماهيته، فالن�ص اأي�شا يلقى 

أ  ب������ه يف هذا العامل وقد عزل عن موؤلفه ليبدا

كل واحد من الق������راء يف تقرير ماهية ذلك 

الن�ص ال�شابق لوجوده. ولهروب املعنى عند 

التفكيكي������ني مقابل يف فل�شف������ة �شارتر وهيد 

ن�شان  جر. »اإن املحاولت الت������ي يقوم بها الإ

�شياء تذهب  للو�ش������ول اإىل احلقيقة و�شط الأ

ن�شان كلما اقرتب  ن الإ كله������ا اأدراج الرياح، لأ

�شياء ابتعدت عن������ه، واأفلتت هي من  م������ن الأ

فاحلقيق������ه عند الوجودين تاأتي 
 )23(

قب�شته«

التفكيكي������ني وهروب  مقابال للمعن������ى عند 

دب  ن قراء الأ املعنى واحلقيقة �شيء واحد؛ لأ

ين�ش������دون املعنى وق������راء الفل�شف������ة ين�شدون 

احلقيقة الهاربة. 

أبو الوجودية جون بول �شارتر  لقد رف�ص ا

جمي������ع القيم امل�شبق������ة ومل يبق اإل على قيمة 

واحدة ه������ي قيمة احلرية. وه������و جوهر ما 

انطلق منه دريدا لتاأ�شي�ص م�رشوعه النقدي، 

حي������ث نق�ص كل ما اأتى به النقد قبله واأبقى 

على قيمة واحدة هي احلرية، التي ارتبطت 

عن������د دريدا ب�شلطة القارئ من خالل ولوجه 

اإىل عامل الن�ص وهتك اأ�رشاره الع�شية الدفينة 

م������ن دون اأن يقف يف وجه������ه �شلطان املوؤلف 

أثر الفل�شفة  وبنات اأفكاره. هكذا نالحظ اأن ا

الوجودي������ة يف اأطروحات التفكيكيني، يتمثل 

يف حرية القارئ ودور الذات يف اإنتاج املعنى 

و تع������دده. ي�ش������اف اإىل ذل������ك م�شاألة القول 

بالق������راءة التفاعلي���ة اأو احلوارية، وهي كلها 

طر النظرية للتفكيك.  م�شائل عجت بها الأ

هذا وق������د تاأثر جاك دري������دا يف اإر�شائه 

ل�شرتاتيجية التفكيك مب�شطلحات ومفاهيم 

التحلي������ل النف�شي للعامل ال�شه������ري �شيجموند 

فروي������د، فم�شطلح������ات من قبي������ل: الف�ص، 

الكب������ت، احللم، الهلو�ش������ة، هي م�شطلحات 

تنحدر م������ن اأ�شول الفل�شفة الفرويدية. فقد 

ت�ش������اءل �شيجموند فرويد ع������ن: »الرغبات 

الت������ي ا�شتطاع������ت التمركز داخ������ل الكتابة، 

أو  لك������ي ت�شبح البيانات والدلئل الفل�شفية، ا

مر بالكتابة، مو�شومة  العلمية حينما يتعلق الأ

 .
)24(

باإرهاق عاطفي واأخالقي«

اإن هذه امل�شطلحات واملفاهيم الفرويدية 

للكتابة، تعام������ل معها جاك دريدا ب�شيء من 
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احليطة واحلذر. بيد اأن التحليل النف�شي ل 

ميكن اأن يحظى باهتم������ام دريدا اإل باإعادة 

و�شمه وحتريكه وعلى عك�ص ما يبتغي البع�ص 

ف������اإن التحليل النف�شي ل يحتفظ باأي امتياز 

أي������ة �شلطة خا�شة الله������م ب�شلطة وهمية،  أو ا ا

من اأجل فر�ص �رشعيته. اإن اخلطاب املعلن 

لدري������دا يلح يف الوق������ت نف�شه عل������ى طابع 

التحليل النف�شي ال������ذي ميكن جتنبه. وعلى 

غياب امتيازه يف ح������دود معينه. وعلى رغم 

هذا التداخل بني اأفكار دريدا و فرويد فاإنه 

ثر  ثر، فالأ ثمة فرق كبري يف مفهومهم������ا لالأ

عند دريدا لي�ص ح�شورا ولكنه ظل ح�شورا 

يت�ش������دع ويتحرك ويطرد، ولي�������ص له مكان 

على وجه التحديد . 

هذا املفه������وم يختلف جدا ع������ن املفهوم 

ثر يف ربطه بالذاكرة الوراثية،  الفرويدي لالأ

اإن������ه منزوع م������ن اخلطاط������ة التقليدية التي 

جتعل������ه ي�شتق من ح�ش������ور اأ�شلي يجعل منه 

ثر ل ي������دل فقط على  �شم������ة امربيقي������ة: »الأ

�شل  �شل، اإنه يعني هنا )...( ان الأ اختفاء الأ

ثر ي�شبح  أبدا، فالأ مل يختف حتى اإنه مل يتكون ا

 .
)25(

�شل«  هكذا اأ�شل الأ

وما ن�شت�شفه مم������ا تقدم هو اأن الفل�شفة 

الظواهرية لهو�رشل و كذا اأ�شوات اأخرى من 

اأ�شداء الفل�شفة املثالي������ة واملادية اأثرت اأميا 

أث������ري يف التاأ�شي�������ص ل�شرتاتيجية التفكيك،  تا

أف������كار هو�رشل ع������ن الذات يف  وق������د غدت ا

وعيها للع������امل. و اأفكار مارت������ن هيدجر عن 

الوج������ود والقراءة و تع������دد املعنى و التنا�ص 

أف������كار �شارت������ر عن احلرية  أو البين�شي������ة. وا ا

ول نهاي������ة املعن������ى ورف�ص الع������امل والثورة و 

التم������رد والهدم والتدمري. كلها اأفكار عبدت 

الطريق ملنظري التفكيك يف تاأ�شي�شهم لهذه 

ال�شرتاتيجية. ي�شاف اإىل ذلك احتفاء دريدا 

مب�شطلحات التحليل النف�شي. كل ذلك حول 

اأطروحة التفكيك من �شور نقدية اإىل �شور 

فل�شفية حم�شة، ومل يتاأثر دعاة التفكيك بهذه 

رها�شات فح�شب، واإنا تاأثروا بعطاءات  الإ

امل������د الل�شاين، وهو ما �شتك�شف عنه حمطتنا 

التالية من هذا البحث. 

�شول الل�شانية  �- التنقيب ع���ن االأ

للتفكيك. 

أف������كار ج������اك دري������دا ورولن بارت  اإن ا

وغريهم������ا م������ن التفكيكي������ني مل تخ������رج عن 

ط������ار العام ال������ذي ر�شم������ه فرديناند دي  الإ

آرائه  �شو�شري، وتالمذته يف �رشحهم ملقولته وا

اللغوية، فدعاة التفكي������ك مل يقدموا ت�شورا 

خا�شا بهم للعالمة اللغوية كما فعل �شو�شري، 

فكار نف�شها  لكنه������م ا�شتخدموا املب������ادئ والأ

عن العالق������ة بني ال������دال واملدلول كطرفني 

راء ال�شو�شريية حول  للعالمة. كما تبن������وا الآ

ا�شتقالل الن�������ص كبنية لغوي������ة وعزلها عن 
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خمتل������ف الو�شائ������ط اخلارجي������ة، واأن املعنى 

يتحق������ق من خالل حرية العالمة داخل ذلك 

 .
)26(

الن�شق 

والواق������ع اأن رولن ب������ارت ل ينكر تاأثره 

باأطروح������ات الل�شانيني وهذا ما �رشح به يف 

أبو من�شور: »درا�شتي  حوار اأجراه معه فوؤاد ا

دبية ا�شتلهمت تطور علوم اللغة  النقدية والأ

التي ازدهرت بفرن�شا يف مطلع اخلم�شينات 

وكنت يف طليعة الذي������ن متثلوا قيمة كتابات 

»�شو�ش������ري« وقواع������د »جاكب�ش������ون« ال�شكلية، 

 .
)27(

ومو�شوعات »اإمييل بنف�شت«

من خ������الل هذا الت�رشي������ح ن�شتنتج ذلك 

التاأثر الوا�شح يف القول بالعالقة بني الدال 

واملدلول، فقد اعتربه������ا �شو�شري اعتباطية؛ 

�شم�اء  ألغى العالقة التطابقي�ة بني الأ اأي اإنه ا

و م�شمياتها، وهذا يف نظر التفكيكيني رف�ص 

للنمذجة واملركزية من طرف �شو�شري فاأ�شبح 

أنها كم مطلق  الق������ارئ »ي�شتقبل الكلمة على ا

م�شحوب بكل املوحيات املطلقة، والكلمة هنا 

�شارت مو�شوعية، اإنه������ا تت�شمن تلقائيا كل 

التوقعات التي ي�شمح بها كعالقات خطابية 

. فقد اأعاد 
)28(

يتطلباها الختي������ار الن�شي« 

التفكيكيون النظ������ر يف العالقة القائمة بني 

ال������دال واملدل������ول، حيث اعتربوه������ا عالقة 

اعتباطي������ة، مقتفني يف ذل������ك خطوات العامل 

اللغوي �شو�شري، حيث تركوا فراغا كبريا بني 

الدال واملدل������ول، وذلك بهدف �شحن الدوال 

بفكرة اللعب احلر ال������ذي يوؤدي اإىل حتقيق 

أو تعدد املعنى بتعدد  أ ل نهائية الدللة ا مبدا

طرقهم يف اللعب واملراوغة. 

يق������ول دو�شو�ش������ري عن العالم������ة اللغوية 

»وميكن الق������ول. . اإن العالمات التي تتميز 

بالعتباطي������ة املطلقة حتقق اأكرث من غريها 

، وال�شيميولوجيا 
)29(

العملي������ة ال�شيمولوجية« 

علم يهتم بحياة العالمات ودللتها املطلقة 

أراده������ا التفكيكيون للعالمة باعتبارها  التي ا

أداة للك�ش������ف عن املجه������ول وارتياد املطلق،  ا

اإنه������ا »العالمة التي تق������اوم النغالق وتقبل 

. وثمة مقولة اأخرى ل�شو�شري 
)30(

اأي تف�ش������ري« 

ا�شتفاد منه������ا التفكيكي������ون لتحقيق املعنى، 

وه������ي الثنائي������ات ال�شدي������ة وق������د قابلوها 

مب�شطلح الختالف، التاأجيل »يقوم بوظيفة 

ق������د تختلف قلي������ال عن وظيف������ة »الثنائيات 

ال�شدية« عند �شو�شري، وهي حتقيق الدللة 

، فقد 
)31(

باللعب احلر ول نهائي������ة الدللة« 

كان املعن������ى عند البنيوي������ني وغريهم يتحقق 

من خ������الل الثنائيات ال�شدية وذلك مبقابلة 

�شي������اء باأ�شدادها تفهم  الكلم������ة ب�شدها،والأ

)اخل������ري≠ ال�رش، النور≠ الظ������الم احلياة ≠ 

املوت .. ( اأما التفكيكيون فقد قاموا بتغييب 

املعن������ى با�شتم������رار عن طري������ق الختالفات 

وتاأجيل الدللة. 
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مل تع������د فكرة الثنائي������ات ال�شدية حتقق 

كرب لالختالف  املعن������ى، بل اأ�شبح ال������دور الأ

وقد عرب رولن ب������ارت بقوله: »والن�ص ميثل 

لنهائية اللغة، تبادله������ا وتعددها يف الوقت 

نف�شه، اإنه يوجد يف ع������امل م�شنوع من اللغة 

 .
)32(

فهناك لغة كرنفالية حتي������ط بالن�ص.« 

أبعد نقطة على  لق������د وقف التفكيكيون عند ا

حمور الختي������ارات اللغوية عن طريق اللعب 

احلر والالمترك������ز وجتاوزوا الت�شخي�ص اإىل 

أ�شمى درجات  املطل������ق لي�شلوا بالكلم������ة اإىل ا

ب������داع املغ������ري لتنوي������ع الدللة  أل������ق والإ التا

يحاء.  واخلروج عن دائرة التقرير اإىل الإ

ويف �ش������وء الخت������الف ت������زداد الر�شالة 

تعقي������دا وي������زداد ال������كالم بالغ������ة وجمازا.. 

وتبقى مقولة الختالف قا�شما م�شرتكا بني 

�شو�شري ودري������دا علما اأن: »اللغة تعتمد على 

الختالف، وكما بنّي �شو�شري فاإن الختالف 

ينتظم يف بناء املواجهة املتميزة حيث يت�شكل 

�شا�شي، وحيث فتح دريدا اأر�شا  تنظيمه������ا الأ

جديدة، وحيث اأخذ علم النحويات دوره اإىل 

املدى الذي اأ�شبح ي�شل������ل، فاإن ذلك اأ�شبح 

يت�شم������ن فكرة اأن املعنى يختلف دائما، رمبا 

اإىل النقطة التكميلية غري املتناهية من خالل 

 .
)33( 

لعبة التعبري..«

واإذا كانت الل�شانيات ال�شو�شريية قد اأر�شت 

أ ال�شتقاللية، اأعني ا�شتقاللية اللغة عن  مبدا

خرى، والل�شانيات  نظمة املعرفية الأ �شائر الأ

بهذا الداأب ج������اءت لتخل�ص اللغة من وحل 

خ������رى، بعدما كانت اللغة  واأو�شار العلوم الأ

خ������رى. باملنطق نف�شه  مندجمة يف العلوم الأ

جاءت التفكيكية لتعي������د العتبار اإىل �شباب 

اللغة وذل������ك من خالل النظر يف اخلطابات 

خرى،  دبية والفل�شفية بعيدا عن العلوم الأ الأ

ي�ش������اف اإىل ذلك اأن التفكيكية قد ا�شتعارت 

م������ن الل�شانيات منهجه������ا الو�شفي، ويتجلى 

ذلك يف و�شف النظام الالمتجان�ص واملختلف 

دبي������ة والفل�شفية، فكانت  للغة الن�شو�ص الأ

فق  النظرة التفكيكية نظرة عمودية، وهو الأ

الذي انفتحت عليه املعرف������ة الل�شانية. واإذا 

كان������ت الثنائي������ات من املب������ادئ الرئي�شية يف 

فكر �شو�شري فقد اأ�شحى ذلك غراما جديدا 

جتلى يف اأطروحات دريدا. وعلى غرار هذه 

الثنائيات الل�شاني������ة ن�شج دريدا ثنائيات من 

اللغة/الكالم،  الغي������اب،  احل�ش������ور/  قبيل: 

الكتابة/ الختالف.. اإلخ. 

واإن كان �شو�ش������ري قد رك������ز على املقابلة 

ب������ني الدال واملدلول، وهو م������ا انتقده دريدا 

أ�شبقية الدال، ومن  موحيا باأهمية املدلول، وا

هنا فاإن وظيفة ال������دال باملفهوم ال�شو�شريي 

ت�شب������ح مقت�رشة على اإحالت������ه للمدلول مما 

يعك�ص ت�شور �شو�شري الرامي اإىل اأن املفاهيم 

لفاظ، واأن  حا�������رشة، اأي موجودة خ������ارج الأ
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العالم������ات له������ا قدرته������ا وقيمته������ا الذاتية 

الكامن������ة يف قدرتها على العمل خارج حدود 

اللغ������ة، وه������ذا يتناق�ص مع مقول������ة �شو�شري 

، كما 
)34(

ال�شهرية عن اعتباطي������ة العالمة..«

يرى حممد عناين. 

أ�شهمت ولو بق�شط  لعلَّ الفقرات ال�شالفة ا

قليل يف اإبراز املن�ش������اأ الل�شاين ل�شرتاتيجية 

النق������د التفكيكي، هذا النق������د الذي راأى اأن 

الفل�شفة انغلقت على نف�شها حول ما ي�شمى 

أم������ر اأدى اإىل كبت  بالتمرك������ز العقلي، وهو ا

ب������داع والتخيي������ل، وخلق جمال  اإمكان������ات الإ

حم������دودا، ينح�رش فيه املعنى. وقد ا�شتمدت 

ا�شرتاتيجية التفكيك عطاءها النظري - يف 

دبية واخلطابات اللغوية  قراءة الن�شو�ص الأ

- م������ن اأطروح������ات الفال�شف������ة وكذلك من 

اأطروحات الل�شانيني فيما يتعلق بالثورة على 

فل�شفة احل�شور والتمركز حول �شلطة العقل 

خ������ذ بفكرة التنا�ص يف  واملنط������ق، وكذلك الأ

بناء واإنتاج الكتابات اجلديدة، وانفتاح املعنى 

وتعدد الدللة عن طريق الختالف والغياب 

املوؤجل، ي�ش������اف اإىل ذلك اتكاء ا�شرتاتيجية 

أ ال�شتقاللية والنظرة  التفكيك عل������ى مب������دا

الو�شفية والثنائيات وما اإىل ذلك من املبادئ 

خرى التي اأ�شفت على امل�رشوع التفكيكي  الأ

�شبغة ل�شانية. 
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غريقي  أوروب������ة الثقافية على اأفق الع�������ر القدمي الإ ه������ل تقت�ر وحدة ا

وىل  عمار الأ – الالتيني والعامل امل�ضيحي؟ يف الزمن املا�ضي، اأورثت عمليات الإ
أ�ض�َس ثقافتها.   والهجرات املتعاقبة اأوروبة ا

منذ 2500 عام، بينم������ا كان يزدهر ع�ر »اليونان« الكال�ضيكي، و�ضعوب 

أ عل������ى نحو خجول التاريخ املكت������وب ل�ضعوب »اأوروبة«  متو�ضطي������ة اأخرى، بدا

يربيني« )ن�ضبة اإىل 
ل������ب، و» الأ طل�ضي������ة والداخلي������ة: »ال�ضلتيني« ما وراء الأ الأ

مرتجم من �شورية. ❁

ò

وروبة اجلذور العميقة لأ

❁
ترجمة: حممد الدنيا
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أ�سبانيا«  �سب������ه جزيرة »�إيربيا«، �لت������ي ت�سم »�

و»�لربتغال«( و» �جلزيريني« )�سكان �جلزر(، 

يللريي������ني« )ن�سبة �إىل »�إللرييا«،  أي�ساً »�لإ بل �

منطق������ة بلقاني������ة جبلية، قريب������ة من �لبحر 

درياتيك������ي (، و» �لبانونيانيني« )ن�سبة �إىل 
�لأ

»باّنونيا«، منطق������ة من �أوروبة �لو�سطى على 

و�سط( و» �لرت�قيني« )ن�سبة  نهر »�لد�نوب« �لأ

�إىل »تر�قيا«، منطقة قدمية يف جنوب �رشق 

أوروب������ة« (،  و�جلرماني������ني و�سو�هم. يجب  �«

قل، بل  �أن ن�رشب هذ� �لرقم بثالثة على �لأ

أردنا �لعودة حتى بد�يات  حرى باأربعة �إن �
بالأ

عم������ار �حل�رشي )�لتوّطن������ي( لقارة كانت  �لإ

آنذ�ك من غط������اء جليدي مرت�كم  تتخل�������ص �

كان������ت عمليات تقدمه و�نح�ساره قد �ساغت 

تربة �ملغطاة  م�سهد�ً خ�سناً وقا�سي������اً على �لأ

بنبات خفي�ص �سدي������د �لتبعية لالختالفات 

�لف�سلي������ة. كانت جماعات م������ن �ل�سيادين 

ر��سي �ملك�سوفة موؤقتاً،  آنذ�ك تلك �لأ جتوب �

بحثاً ع������ن طريدة كان������ت �ل�سمانَة �لوحيدة 

للبقاء على قيد �حلياة �حتمالً. 

زمن������ة �ل�سعبة،  م������ع ذلك، منذ تل������ك �لأ

ق������ل بع�ُص ه������ذه �جلماعات  ع������رف على �لأ

كيف يربهن عن بر�عة ��ستثنائية، فعّجلت يف 

�بتكار�ت تُقَرن ب�س������كل عام بولدة �لزر�عة، 

بع������د ع�رشين األف �شنة لحقة. وهكذا، �شاغ 

�شيادو املاموث )فيل منقر�ص( يف »اأوروبة« 

رجح  الو�شط������ى، حتثه������م يف ذلك عل������ى الأ

احلاج������ة اإىل تع������اون من�ش������ق والتزاحم بني 

خمتلف اجلماعات التي كانت تلتقي بانتظام 

أماك������ن تُختار لو�شعها  م������ن اأجل ال�شيد يف ا

ال�شرتاتيجي، وذلك منذ نحو 30000 �شنة، 

وىل – متاثيل �شغرية  �شي������اَء الطيني������ة الأ الأ

لن�شاء عاري������ات ذوات اأج�شام قوية وممتلئة، 

أو  ال� »فينو�شات« )» احل�شناوات«( vénus، ا

فران  أنواع من الأ حليوانات -، امل�شوي������َة يف ا

املن�شاأة لهذا الغر�ص. حملت هذه الطينيات 

أي�ش������اً، التي كان������ت ت�شتخدم على  امل�شوي������ة ا

رجح خ������الل عمليات �شحري������ة، ب�شماِت  الأ

نُ�ُشٍج بل وال�شاهَد املوؤّثَر على ب�شمة اإ�شبع. 

�ش������ارة البدائية، اخلالقة  تثبت ه������ذه الإ

، قولبُة الطني، التي �شرتبطها 
)1(

)ال�شانع������ة(

ول،  ن�ش������ان الأ التقالي������د املكتوبة بخل������ق الإ

 امللحمِة 
)2(

آدم الت������وراة العربانية«، »اإياباين« »ا

البابلية وقلة اآخرين، وعلى نحو حا�شم، ولدةَ 

فن ت�شويري يعك�ص فكراً دينياً كان لبد اأن 

يكون منذئذ معق������داً ومتقدماً. يكمل وجود 

أ�شياء من احلجر امل�شق������ول اللوحَة ويُظهر  ا

اأن هوؤلء ال�شيادين كانوا يعرفون منذ ذلك 
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ق������ل ثالث تقني������ات رئي�شية  احل������ني على الأ

أنها ل تنف�شل عن  نعتربه������ا ب�شكل عام على ا

بدايات الزراعة. كان هوؤلء الب�رش، الذين ل 

يختلف م�شهدهم البدين وقدراتهم الذهنية 

أي�شاً بالتاأكيد  عن مثيالتها لدينا، يهتم������ون ا

مْعلَمات  وبتحدي������د  الزمني������ة  باحل�شاب������ات 

repères خا�شة، وكالهم������ا حتمي للتكهن 
الالزم للتنقالت ومواعيد موا�شم ال�شيد. 

م������ع  التجدي������دات،  ه������ذه  بع�������ص  زال 

رج������ح، بفع������ل التغريات  وا�شعيه������ا على الأ

املناخية، وا�شتم������رت اأخرى وطورها �شيادو 

أولئك الذين تركوا  نهاية الع�رش اجللي������دي، ا

لن������ا كهوف������اً مزدان������ة بر�شوم ملون������ة بديعة 

أثاث يعرب  واأعم������الً كث������رية ورائعة من ف������ن ا

عن ق������درة املالحظة نف�شها، ومهارة التنفيذ 

�شكال. �شعوا اإىل مالءمة  واحل�شا�شية اإزاء الأ

الزمان واملكان، مثلما ت�شهد عليه متوالياُت 

أنها ترجع اإىل الدورة القمرية  عالماٍت تبدو ا

ور�شٌد متنّبه ومتوا�شل لل�شماء مثلما توؤكده 

�شم������اءُ الت������ي اأعطوها لبع�������ص الكوكبات  الأ

constellations ال�شماوي������ة. تل������ك ه������ي 
كرب«،  احل������ال بالن�شب������ة لكوكب������ة »ال������دب الأ

التي ثبت وجود ا�شمه������ا حتى لدى ال�شعوب 

مريكا ال�شمالية والتي رمبا كانت  �شلية لأ الأ

ق������د و�شلت اإليها معهم قب������ل انفتاح م�شيق 

، قبل ذلك بنح������و 20000 �شنة.  
)3(

»بهرن������غ«

ف�ش������اًل عن ذل������ك، ترى فر�شي������ٌة حديثة اأن 

اأ�شَل ترتيب وخيار مو�شوعات كهوف جنوب 

فرن�شا ياأتي �شم������ن حماولٍة لت�شويِر ال�شماء 

أ�شا�شية  املر�شعة بالنجوم املرتب������ِط بتواريخ ا

من ال�شن������ة. لي�ص يف مثل هذا التف�شري �شيء 

م�شتبع������د، على العك�������ص. يف الواقع، لزم اأن 

 ،correspondances التناظ������رات  تكون 

ج�شام ال�شماوي������ة الرئي�شية  بني ح������ركات الأ

وتتاٍل يعق������ُب فيه التجدُد ال������دوري للنبات 

وتكاث������ُر الطرائد الندرةَ املوؤقت������َةَ يف املوارد 

الغذائي������ة، معروفًة ومرتبط������ة بعمل الكون 

أ�������رشار احلياة واملوت. حرر احرتاُر  وكذلك با

املناخ، الذي حدث من������ذ نحو 12000 �شنة، 

أقالي������َم وا�شعة تغطت  بالتدري������ج يف اأوروبة، ا

�شيئ������اً ف�شيئ������اً بغابات وحيث ب������داأت تت�شكل 

طبقات خ�شبة من الرتبة النباتية. وكان من 

نتيجة التغريات اجلذرية يف البيئة اأن انتقلت 

 rennes باجتاه ال�شمال قطع������اٌن من الرنة

واخليول، املورد الغذائي الرئي�شي ل�شيادي 

أنف�شهم  خريون ا ذل������ك الع�رش. وجد هوؤلء الأ

جمربي������ن على الختيار بني ال�شيد التقليدي 

أثر هجرة طرائدهم  الذي ي�شطرهم لقتفاء ا



وروبة اجلذور العميقة لأ

101 2010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

والبحث يف املكان عن م������وارد جديدة، اأكرث 

تنوعاً بكث������ري مما م�شى بال�������رشورة. كانت 

كرث منا�شبة لهذا التحول اجلديد  مكنة الأ الأ

هي تلك التي ميكن اأن يكتمل فيها �شيد الرب 

طعمة املتنوعة  �شماك وجمع الأ مع �شي������د الأ

والوفرية كفايًة من من�ش������اأ نباتي. من وجهة 

النظر هذه، كان اختيار ال�شواطئ، وم�شبات 

نه������ار، والبح������ريات وامل�شتنقع������ات ناجعاً  الأ

������ف هنا تغريات  ل�شيم������ا واأن كتلة املاء تلطِّ

أقام������ت ه������ذه اجلماعات على  املن������اخ. اإذاً، ا

نحو تف�شيلي يف هذا النوع من املواقع، التي 

رجح، والتي  متيزت بحركية بطيئ������ة على الأ

كان عي�شها يتاأمن من خالل جمموعة وا�شعة 

من ال�شلع الغذائي������ة، املتاحة وفقاً للف�شول 

املختلفة. هذه اجلماعات ال�شكانية، امل�شماة 

ميزوليتي������ة mésolithiques )من الع�رش 

و�شط (، معروفة اليوم، ح�رشياً  احلجري الأ

را�شي،  تقريباً، من خالل مواقع من داخل الأ

ن م�شاب  البحريية والنهرية ب�شكل رئي�شي، لأ

نه������ار وال�شواحل البحري������ة كانت مغمورة  الأ

بارتف������اع البحار الكبري الذي جنم عن ذوبان 

اجلليد. ل نعرف بالتايل املجالت التي وجب 

على  اأن يكون تركزه������م ال�شكاين فيها هو الأ

ن�شب  أي������ن ل������زم اأن تكون ال�رشوط ه������ي الأ وا

لتبّني تقنيات زراعية. 

ن، يف ع�رش اح������رتار املناخ،  �ش������ار التوطُّ

على نحو بطيء يف املكان، مرتافقاً با�شتغالل 

 ،baies موارد جدي������دة، خ�شو�شاً اخللجان

التي تتيح اإقام������ًة مديدة يف منطقة حمددة. 

كانت املناط������ق الرطبة موؤاتي������ة للغاية لهذه 

نها كانت متن������ح تنوعاً كبرياً يف  ال�ش������ريورة لأ

أ�شماك،  امل������وارد ي�شهل ا�شتغاللها: طي������ور، وا

ونباتات مائية، متنوعة جداً بنتيجة مورودات 

الطيور املهاجرة. 

منذ نحو ثماني������ة اآلف وخم�شمئة �شنة، 

تواف������َق انتقال الفرتة امل�شم������اة ال�شمالية اإىل 

 وبداية و�شٍع 
)4(

طل�شي������ة الف������رتة امل�شم������اة الأ

مناخي اأمثل حيث �شتبل������غ درجات احلرارة 

الو�شط������ى م�شتوى اأعلى م������ن امل�شتوى الذي 

أوروب������ة اإذاً يف ذلك  ن�شه������ده حالياً. �شهدت ا

دخ������ال الزراعة،  احل������ني �رشوطاً مثالي������ة لإ

نه  ال������ذي كان حدثاً �شكل انقالب������اً جذرياً، لأ

ن�شان من كائ������ن يعي�ص على ال�شيد  حول الإ

والقط������ف اإىل منتج يوؤّث������ر منذئذ على بيئته 

ويع������دل فيها وفقاً حلاجات������ه. دخلت زراعة 

احلبوب وتربي������ة احليوانات الداجنة، اللتان 

و�شط، اإىل اأوروبة منذ  ابتُكرت������ا يف ال�رشق الأ

 
ّ
لف ال�شابع قبل امليالد عرب تيارين خمتلفي الأ

ول، الربي، حمل������ه م�شتوطنون  الطبيع������ة. الأ
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آ�شيا ال�شغرى دخلوا اإىل جنوب  اأ�شله������م من ا

�رشق الق������ارة، وانت�رشوا نحو الداخل متبعني 

ب�شكل خا�ص جماري نه������ر »الدانوب«. لهذا 

ال�شب������ب متَّ و�شفه بال� »دانوب������ي«. واإْذ �شغل 

ق بنتيجة  را�ش������ي اخل�شبَة واخلفيفة، تفرَّ الأ

الندفاع ال�شكاين الناجم عن جناح التقنيات 

اجلديدة يف احل�ش������ول على موارد غذائية. 

�شهدن������ا حين������ذاك عملية توّط������ن، يف اأغلب 

حيان داخل جمال خمتار كان التنقل واإعادة  الأ

بناء امل�شاك������ن فيه يتحدد من خالل ا�شتنفاد 

را�شي املزروعة. �شهدت حينذاك مناطق  الأ

اجلنوب ال�رشق������ي وحدها، التي �ُشِغلت اأولً، 

�شلية  را�شي الأ وذات املناخ ال�شبيه مبناخ الأ

وائل، م�شاك������َن اأعيد بناوؤها  للم�شتوطنني الأ

يف املو�شع نف�ش������ه. ميكن اأن تكون مدة ذلك 

قد ا�شتمرت عدة اآلف من ال�شنوات، وميكن 

اأن تبلغ امل�شتوي������اُت )الطبقات( املت�شكلة من 

تراكم الطني وم������واد بناء اأخرى ثخانًة تزيد 

على ع�رشة اأمتار. 

بعد حت������رٍك م������ن جي������ب اإىل جيب دام 

نح������و األف �شن������ة، و�شلت الُذري������ات البعيدة 

آ�شيا ال�شغرى  للم�شتوطنني الذين قدموا من ا

اإىل احلو�������ص الباري�شي. م������ع ذلك، مل يبلغوا 

طل�شي واجلزر  عل������ى ما يب������دو ال�شاط������ئ الأ

الربيطانية. 

ال�شي���د  اقت�ش���اد  م���ن  االنتق���ال 

نتاج���ي  االإ االقت�ش���اد  اإىل  والقط���ف 

 néolithisation
اإىل   néolithisation عب������ارة  ت�ش������ري 

النتق������ال من اقت�ش������اد يقوم عل������ى ال�شيد 

والقط������ف متار�شه جماعات م������ن ال�شيادين 

 chasseurs – cueilleurs القّطاف������ني –
الرّحل اإىل اقت�شاد اإنتاجي تنجزه جماعات 

�شكاني������ة م�شتق������رة متار�ص الزراع������ة وتربية 

املوا�ش������ي. امتدت هذه الظاه������رة على عدة 

اآلف م������ن ال�شن������وات. انط������وى النتقال من 

اقت�ش������اد ال�شي������د والقط������ف اإىل القت�شاد 

أ�شلوب حياة  نتاجي على تغريات كبرية يف ا الإ

�شكان ذلك الع�رش. 

أتاح بع�������صَ التحكم باملوارد الغذائية،  - ا

ولو اأن تقلبات املناخ ا�شتمرت ت�شكل تهديداً 

هاماً. 

������َن )ا�شتق������رار( ال�ش������كان  - تطلَّ������ب توطُّ

عمال الزراعية طوال  للتمكن من ممار�شة الأ

ال�شنة. حدث التوطن ب�شكل عام قبل تدجني 

النباتات. 

- اأحدَث ازدياداً �شكانياً هاماً. 

- �شج������ع على ظه������ور جمتمعات متنامية 

التعقيد )تراتبية / هرمية، اإدارة، دول (. 
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- جنم عنه تاأثري ب�������رشي حتّويل متزايد 

همي������ة على الو�شط املحي������ط )ا�شت�شالح  الأ

را�شي، زراعة، رعي (.  الأ

املركز الرئي�شي لهذا االنتقال

برز يف  ق������دم والأ هذه الظاه������رة هي الأ

و�شط. منذ نهاية الفرتة اجلليدية  ال�������رشق الأ

 9000 خ������رية، )11000 –  glaciation الأ
ق.م (، ح������دث اح������رتار مفاج������ئ يف املناخ، 

وترافق ببداي������ات التوط������ن. ات�شم منعطف 

لف التا�شعة قبل امليالد  لف العا�رشة – الأ الأ

بظهور بدايات الزراع������ة وظهرت املوؤ�رشات 

وىل لرتبي������ة املوا�شي )اخل������روف، واملاعز،  الأ

لف  والث������ور، واخلنزي������ر( عند منت�ش������ف الأ

التا�شع������ة. انت�رشت هذه التجدي������دات فيما 

آ�شيا ويف اأوروبة  بعد بالتدري������ج يف ق�شم من ا

وف������ق �شبيلني رئي�شيني ابتداًء من هذا املركز 

�شلي، ولكن كانت هنالك بوؤر اأخرى كثرية  الأ

م�شتقلة لتدجني نبات������ات اأو حيوانات )مثل 

اأمري������كا بالن�شب������ة للذرة ال�شف������راء وحيوان 

الالما (. 

تدجني النباتات

ن�شان لبع�ص ال�شفات  قام على انتقاء الإ

اأدخ������ل التدجنُي بع�ص  املنا�شبة ل�شتغالله. 

التغريات الوراثي������ة يف النباتات. اخلا�شيات 

ن�شان هي:  أثر عليها الإ الرئي�شية التي ا

 :
)5(dehiscence ������ق(  )الت�شقٌّ التفتُّ������ح 

يتيح للحب������وب اأن تنف�شل ب�شكل طبيعي عن 

ال�شنبلة عند و�شولها اإىل الن�شوج، كي تتجدد 

 individus يف الرتبة. يفقد بع�ُص الِفراد

هذه اخلا�شية فال تكون بالتايل تناف�شية يف 

الطبيعة اإذ اإنها ل تكون قادرة على التكاثر. 

بخالف ذلك، هذه اخلا�شية منا�شبة للزراعة 

أ�شهل. كانت هذه  نها جتعل اجلني ا الب�رشية لأ

الِفراد جتنى وتب������ذر على نحو مف�شل على 

غريها. وهكذا، فاإنها مثل������ت جزءاً متنامي 

همي������ة م������ن الزراع������ات حت������ى التدجني  الأ

الكامل. 

أو  : فرتة تطول ا
)6(dormance ال�ُشبات

تق�������رش تبقى البذور خالله������ا يف الرتبة دون 

اإنتا�������ص. جرى انتقاء تدريج������ي للِفراد التي 

تنت�ص ب�رشعة من اأجل تاأمني حم�شول منتظم 

كل �شنة.

تربية املوا�شي

ن�شان بحيازت������ه جماعًة �شغرية  عم������ل الإ

�رْش،  من نوٍع حيواين على جعلها تتكاثر يف الأ

له������دف اقت�ش������ادي. من اأجل ذل������ك، تدخل 

ن�شان يف عاملني رئي�شيني:  الإ

)بنيته������ا  احليوان������ات  مورفولوجي������ة   -

الع�شوية ومظهرها العام (: انتُقيت حيوانات 
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رجح،  �شغرية، ل�شبطها ب�شكل اأف�شل على الأ

أ�شد عدوانية ب�شكل خا�ص.  ذكوٌر ا

- حت�شني اإنت������اج اللحم واللنب، بعمليات 

ذبح انتقائ������ي، كانت احليوانات الفتّية تذبح 

أمه������ا. كان يتم ذبح  بذل������ك ل�شتغالل ل������نب ا

تف�شيلي اأي�شاً غالباً بني عمر 6 و12 �شهراً، 

عندما ي�شل احليوان اإىل وزن البلوغ، ويكون 

بالتايل ُمِغ������اًل من حيث كمي������ة اللحم الذي 

يتوفر. لوحظت اختالفات لفتة وفقاً للنوع 

احليواين املح�شوب. 

ارتبطت جتدي������داٌت تقنية بظاهرة هذا 

النتقال من اقت�ش������اد ال�شيد والقطف اإىل 

نتاج������ي: كان للفخاريات، التي  القت�شاد الإ

ل������ف ال�شابع������ة يف ال�������رشق  اخرُتع������ت يف الأ

و�شط، دور جوهري يف عمليات التخزين  الأ

)حبوب، و�شوائل، وطحني( وطهي اأطعمة يف 

أتاحت الفوؤو�ص احلجرية امل�شقولة،  امل������اء. وا

من جهته������ا، ال�شتغ������الل املكث������ف للخ�شب 

)ا�شت�ش������الح اأرا�ص، وبناء بي������وت، وتدفئة، 

 خزفيات(. 
ّ
و�شي

اتبع دخ������وُل الزراعة اإىل ه������ذه املناطق 

أ�شا�شي،  �شبياًل اآخر يف الواقع، بحرياً ب�شكل ا

أق������ل اعتماداً عل������ى تنقالت جماعات  وكان ا

ب�رشية منه على تعل������م اجلماعات ال�شكانية 

طل�شية للتقنيات  يف ال�شواحل املتو�شطية والأ

الزراعية. وب�شكل عام، اأعطي ا�شم »الع�رش 

احلج������ري احلدي������ث« الكاردي������ايل اأو ع�رش 

 اإىل تل������ك 
)7(

اخل������زف املطب������وع النيوليت������ي

اجلماعات الزراعية املنحدرة ب�شكل رئي�شي 

من �شكان اأ�شلي������ني �شهدوا نواً �شكانياً غري 

م�شبوق بنتيجة املوارد اجلديدة.

وكم������ا ي������دل ا�ش������م ثقاف������ة »اخل������زف« 

Céramique ذي الزخ������ارف الكارديالية، 
الذي اأعطي ملزارعي البحر املتو�شط الغربي 

أولئك، فاإن منتجات الطني امل�شوي،  وائل ا الأ

ل�شيما الفخاريات poteries، باتت ت�شكل 

جانباً جوهرياً من م�شعانا يف تعيني اجلماعات 

الب�رشية، ودرا�ش������ة عالقاتها وحتولتها. يف 

أ�ش������كال الفخاريات وكذلك  الواق������ع، لي�شت ا

عنا�رشه������ا الزخرفي������ة وتقني������ات اإجنازها 

متماثلًة، بل تتجلى عرب تنوٍع يعك�ص انت�شارها 

يف امل������كان ويف الزمان، وكذل������ك تعاقباتها. 

أ�ش������كاٍل خمتلفة،  ميكن اأن ننظ������ر اإىل خيار ا

ف�شلي������ة لبع�ص اأناط الزخارف،  البارز بالأ

أنه نتاج متطلبات وظيفية،  لي�������ص فقط على ا

أي�شاً النتماء اإىل جمموعة اإثنية،  بل يُظه������ر ا

دة بلغته������ا وا�شتخداماتها. بذلك، تعرب  موحَّ

كرث  ثار( الأ �شناعُة اخل������زف، فئُة البقايا )الآ
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متثي������اًل، ع������ن اإرادة التماي������ز اإزاء جماعات 

اأخرى وت�شكل منذئذ امل�شدَر الرئي�شي الذي 

نحوزه من اأجل حماول������ة اإعادة تكوين تاريخ 

ال�شعوب التي مل يكن لديها كتابة. 

�ش�ص  لي�������ص ِظ������ل الطبيعة املختل������ف، لالأ

الب�رشي������ة يف املجال������ني الكبريي������ن لبدايات 

آتياً فقط من الفخاريات،  وروبية، ا الزراعة الأ

املج������ال  يف  الزخرف������ة  وب�شيط������ة  قليل������ِة 

)اجلغرايف( الكاردي������ايل، املزينة بفي�ص من 

زخارف متنوع������ة، املنحنية اخلطوط ب�شكل 

لوان،  أو املر�شوم������ة بالأ رئي�ش������ي، املنقو�ش������ة ا

لدى املزارعني الدانوبيني. مغزاها، الرمزي 

أك������رث منه جمرد زخريف، موحى به  حرى ا بالأ

بو�شوح عرب وجود تطابقاِت تركيباٍت متباينة 

ذة بالنق�ص والر�شم امللون على  مفاهيمياً، منفَّ

ناء نف�شه. ف�ش������اًل عن ذلك، يدل فح�ص  الإ

الفهر�ص على النت�ش������ار الوا�شع وا�شتمرارية 

أ�شكال ت�شهد عل������ى وجود اأر�شية  اإ�ش������ارات وا

م�شرتكة دينية الطبيعة.

اخلزف

ول مرة لدى ال�شيادين –  ظهر اخلزف لأ

 )8(
القّطافني يف طور انتقال ثقافة »جومون«

نتاج������ي، بني  يف الياب������ان اإىل القت�ش������اد الإ

غلب  15000 و12000 ق.م. ولك������ن على الأ

كان قد ظه������ر اإبان التوطن، بعد التمكن من 

الزراع������ة وتربي������ة املوا�شي، كم������ا يف ال�رشق 

أ النتقال من اقت�شاد  و�شط ويف اأوروبة. بدا الأ

نتاجي، يف  ال�شيد والقطف اإىل القت�شاد الإ

ل������ف العا�رش لينتهي  و�شط، يف الأ ال�������رشق الأ

أ  لف الثامن قبل املي������الد، بينما مل يبدا يف الأ

لف ال�شابع.  ا�شتخدام اخلزف فيه اإل يف الأ

ويف اأوروبة، اتبع ظهوُره تياراِت انت�شار ع�رش 

احلج������ر امل�شق������ول، الدانوب������ي واملتو�شطي 

وىل الدائمة  فران الأ طل�شي. ظهرت الأ – الأ
لف اخلام�������ص. بخالف ذلك،  حملي������اً يف الأ

كانت اخلزفي������ات ت�شوى يف حيز مفتوح، اأي 

ر�ص وتفَر�ص بوقود،  �ص على الأ اإنها كانت تكدَّ

يتم اإ�شعاله بعد ذلك.     

أي�ش������اً املوق������ف املتباي������ن جتاه  ن������درك ا

ثنيتني  ا�شتخدام ال�شورة لدى املجموعتني الإ

وروب������ة  ������ز لأ �شا�������ص املميِّ الكبريت������ني ذات الأ

النيوليتية يف املنحوتات الت�شويرية، املقولبة 

أن������در منحوتة يف  أو عل������ى نحو ا يف الط������ني ا

احلج������ر. يف الواقع، وبينما ت������رك لنا العامل 

نثوية  الدانوبي �شواهد غزيرة من الن�ُشب الأ

عمال  وا�شحة ال�شفات جداً، فاإن مثل هذه الأ

ن������ادرة ل������دى اجلماعات ال�شكاني������ة متبادلة 

 .autochtone الثقافة ذات اأرومة اأ�شلية
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اإنها ف�شاًل عن ذلك ب�شيطة التفا�شيل جداً 

أنها ل  ب�شكل عام بل حتى تلميحية اإىل درجة ا

تقدم اأي دليل على اجلن�ص بل وترتك ال�شك 

خميماً غالباً فيم������ا يتعلق بالطبيعة الدقيقة 

لل�شورة. 

هنال������ك خا�شية اأخرى ب������ارزة متيِّز بني 

املجالني الكبريين هي التطور املبكر يف الغرب 

لف������نِّ عمارٍة باحلجارة مبني������ة من كتٍل كبرية 

تطلَّب تنفيذها جهداً م�شرتكاً هاماً وتنظيماً 

فعالً جداً. يتوافق فن العمارة هذا على ما 

 mégalithique »يبدو، امل�شم������ى »مغليثي

)عبارة عن اأحجار �شخمة ا�شتخدمت يف كثري 

ثار لف������رتة ما قبل التاريخ »املرتجم«(،  من الآ

الذي توجد ن������اذج منه ب�شكل خا�ص بطول 

طل�شي وبح������ر ال�شمال،  �شواح������ل املحيط الأ

أ�شبانيا  بدءاً باأط������راف �شبه جزيرة »اإيربيا« )ا

والربتغال( وحتى اجلزر الربيطانية وجنوب 

ا�شكندنافي������ا، وا�شتخدامني جماعيني ميكن 

اأن يختلطا ف�شاًل عن ذلك يف ال�رشح نف�شه. 

ول ه������و ال�شتخدام كمقربة م�شرتكة حيث  الأ

يُجَم������ع املتوفون يف حج������رة مغطاة بالرتاب، 

م  ر�ص – الأ يف اإيح������اء حمتمل اإىل بط������ن الأ

اخل�شب املقرون بالوعد بحياة جديدة. اأما 

توظيفها الثاين فه������و اإقامتها لتوؤدي وظيفة 

املر�شد الفلك������ي الذي يتيح حتديد التواريخ 

الهامة لل�شنة ال�شم�شية. ميكن اأن تكون الكتل 

جمرد ترا�شفات اأحج������ار مرفوعة، معروفة 

الي������وم با�شم »منهري« menhirs )ن�شب من 

فرتة م������ا قبل التاريخ قوامها اأحجار طبيعية 

اأو منحوتة نحتاً بدائياً »املرتجم«( وت�شتخدم 

غرا�������ص الت�شويب visées على  حينذاك لأ

ال�شماء املفتوحة؛ اأو قد تكون جتهيزاٍت اأكرث 

تط������وراً كالدهاليز الطويل������ة املطمورة التي 

تف�ش������ي اإىل حجرة ل تدخلها ال�شم�ص اإل يف 

وقت حمدد، �رشوق �شم�ص النقالب ال�شتوي 

هُة  �شعُة، املوجَّ ب الأ ب�شكل عام. بذلك، تخ�شِّ

عرب هذا النوع من قناة ال�شوء حتى ت�شل اإىل 

م« التي  ر�َص – الأ ه������ذا القالب الرمزي، »الأ

يي النجَم من جديد من اأجل دورة اأخرى.  حُتْ

لهة ن�شيباً من  ن�شاُن« م������ن الآ واإْذ تلّق������ى »الإ

امل�شوؤولية يف ال�شيطرة على النظام الطبيعي، 

كان علي������ه، باملقابل، اأن ي�شونه من عودٍة اإىل 

الوح�شية، اإىل الفو�شى، باأن يوؤدي الطقو�ص 

املكيَّفة مع تواريخ هام������ة، خ�شو�شاً تواريخ 

)مواقي������ت( ال������دورة ال�شم�شي������ة، اجلوهرية 

للرزنامة الزراعي������ة، بالأخ�ص يف الظروف 

وروبة املعتدلة.  املناخية لأ

كان هذا الهتم������ام احليوي للجماعات 
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الزراعية موجوداً اأي�شاً بطبيعة احلال لدى 

املزارعني الدانوبي������ني يف اأوروبة الداخلية، 

حيث جتلّى يف وج������ود ن�ُشٍب دائرية تت�شكل 

م������ن خنادق متح������دة املرك������ز، وردوم )جمع 

رْدم( وحواج������ز. كان يج������ب اأن يكون جمالها 

الداخلي م�رشحاً لحتفالت بقاياها الوحيدة 

نثوية والفخاريات، املحطمة  �شنام الأ هي الأ

غالباً، واملودعة يف حفر.  

وائل  اإذاً، تت�ش������كل اأوروبة املزارع������ني الأ

أ�شا�شاً من جمال������ني كبريين متيزهما مالمح  ا

خمتلفة ولكن توّحدهما مقت�شيات م�شرتكة. 

الزدهار ال������ذي �شهدته هذه اجلماعات من 

لف اخلام�ص  مربي املوا�شي واملزارعني يف الأ

قاليم الغربية، حيث ترتفع  وا�شح اأي�شاً يف الأ

ن�شان  من�شاآت مغليثية، اأوىل عالمات فعل الإ

الدائمة يف امل�شهد الطبيعي وحيازته اإقليماً، 

ويف املناطق البلقانية حيث ميكن اأن نالحظ 

لي�ص فقط بداي������ة ا�شتخدام معادن، الذهب 

أي�شاً ال�شتغالل املنجمي لهذا  والنحا�ص، بل ا

خري، املثبت من������ذ الن�شف الثاين  املع������دن الأ

لف اخلام�ص. تقدمت معرفة الزراعة  من الأ

حينئ������ذ باجتاه ال�شم������ال، حتى �شواطئ بحر 

البلطيق. 

ال�شتق������رار ال������ذي يب������دو اأن اأوروبة قد 

وىل من  أي�شاً، خ������الل الق������رون الأ �شهدت������ه ا

لف الت������ايل، �شتزعزعه على نحو متعاقب  الأ

اأحداٌث كثرية غري موؤاتية وبالتاأثري املرتافق. 

أ الع������امل النيوليت������ي يلم�ص نتائج  وهكذا، بدا

النمو الدميغ������رايف الهام الذي كان قد رافق 

را�شي القابلة  اإدخال التقنيات الزراعية. الأ

لال�شتغالل بالو�شائل املتاحة ت�شتنَفد والبحث 

أقاليم جديدة ي�شط������دم باإ�شغال ب�رشي  عن ا

أُ�شيف اإىل اأزمة النمو  كان قد اأ�شبح كثيفاً. ا

اأ�شع������َف املحا�شيل.  هذه اإعط������اٌب مناخي 

لهة قد ان�رشفوا عن الب�رش الذين  يبدو اأن الآ

أنف�شهم  �شاعف������وا مع ذلك جهودهم منهكني ا

يف ت�شييد ن�ُشب على نطاق غري م�شبوق. 

أت������ي احلل م������ن اخلارج، م������ع تدفق  �شيا

جماعات �شكانية تعود يف اأ�شولها اإىل �شهول 

ال�������رشق الكربى. و�شل������ت هذه نح������و نهاية 

لف الراب������ع اإىل و�شط �شم������ال اأوروبة مع  الأ

اجل������ّر احليواين وال������دولب اللذين منحاها 

�رشعًة يف احلركة غ������ري م�شبوقة، واقت�شاداً 

أ�شا�شاً اإىل تربية املوا�شي  قوياً وفعالً يرتكز ا

أ�شي������اء اأخ������رى جدي������دة، منه������ا احل�شان  وا

املدج������ن. كان القادم������ون اجل������دد ميار�شون 

الدفن القربي الفردي، حتت تراب ي�شري اإىل 

مو�شع القرب، متبعني يف ذلك قواعد �شارمة 



وروبة اجلذور العميقة لأ

1082010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

يف اجتاه الهيكل العظمي وفقاً مل�شار ال�شم�ص 

وجن�ص املتوف������ى. كان امل�شت������ودع اجلنائزي         

dépôt funéraire يحت������وي بانتظام على 
قل من حاوية  طق������م �رشاب، يتاألف عل������ى الأ

همية  conteneur وطا�ص، ما ي�شري اإىل الأ
ر على  التي يرتديه������ا تناول م�������رشوب، خممَّ

أنه  رجح ومين������ح الثَمَل الذي كان يفرَت�ص ا الأ

له������ة اخلالدين. الرجال  يقرب الب�رش من الآ

أ�������ص م������ن احلج������ر امل�شقول،  م������زودون بفا

وا�شتثنائياً م������ن النحا�ص، الذي جعلها تاأخذ 

 complexe ا�شم جمموع������ة الفاأ�ص القتايل

هم،  نُه������ا الأ à hache de combat. مكوِّ
الذي ت�شهد عليه مقابرها الكربى التي تنت�رش 

لب، من بولونيا احلالية حتى  �شمال جبال الأ

وادي نه������ر »الرين« Rhin، مع������روٌف با�شم 

الثقافة اخلزفي������ة احِلبالية cordée، نظراً 

������ذة بطبْع حبْل  لزخرف������ة فخارياته������ا، املنفَّ

�شغري اأو مبحاكاته. هنالك ب�شكل عام اتفاق 

على متييز قدوم جماع������ات �شكانية، �شمن 

هذه املوجة الهجروية، كان������ت امل�شوؤولة عن 

اإدخ������ال اللهجات )اللغات( parlers الهندو 

يديولوجية  أوروب������ة م������ع الأ – اأوروبي������ة اإىل ا
������ل اأحد جوانبها  اخلا�شة املرتبطة بها. متثَّ

برز يف التق�شي������م ثالثي الوظائف ملجتمٍع  الأ

لهُة الكربى«  ب������وي. مل تعد »الإ من النمط الأ

لهة،  منذئذ ال�شخ�شي������َة الرئي�شية يف عامل الآ

ن�شال املبا�رشون،  أو الأ وليان ا ول الزوجان الأ

�شلي  قاهرو العماء )» ال�شوا�ص«( Chaos الأ

والقوى التي كانت تهدد النظاَم الذي بالكاد 

أولئك الذين انتقلت اإلينا ذكراهم  ا�شتقر – ا

غريقية با�شم »غيا«  من خالل امليثولوجيا الإ

أم ال�شماء  ر�ص، ا لهة الأ Gaia )»جاي������ا«، الإ
له������ة والوحو�������ص املم�شوخ������ة،  والبح������ر، والآ

ومر�شع������ة الك������ون العظم������ى.. »املرتجم«(، 

ول ل�  أورانو�������ص« Ouranos  )الب������ن الأ و»ا

»غيا«، ال�شماءُ املر�شعة بالنجوم »املرتجم«(، 

آلهة  أم ا أورانو�������ص« وا و»ري������ا« Rhea )ابنة »ا

 Kronos »وليمب »املرتجم«( و»كرونو�ص الأ

)اب������ن »غي������ا« وزوج »ريا« »املرتج������م«( -، بل 

أبوللو«  اإل������ٌه ذكٌر مرتبط ب� »ال�شم�������ص«، جّد »ا

Apollo  )اإل������ه الف������ن وال�شع������ر واملو�شيقى 
لهة والب�رش، جعلته  أبي������ه »زيو�ص« لالآ ور�شول ا

غريقية رباً لل�شم�ص وال�شياء.  �شط������ورة الإ الأ

»املرتجم«(. 

أت������اح اجلّر احليواين، ال������ذي ُطّبق على  ا

املحراث الق������دمي، ا�شت�شالح وزراعة اأرا�ص 

مرتا�شة، مل تكن ممكنة ال�شتغالل حتى ذاك 

احلني، و�شج������ع تطويُر اأناط م������ن الرتبية 
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املتخ�ش�شة للموا�ش������ي ال�شتخداَم املو�شمي 

للمراعي اجلبلية. وبالتاأكيد، منحت فعاليُة 

لهُة  هذه التجديدات، �شمن و�شع بدا فيه الآ

أنهم مكث������وا �ُشّماً قبالة ت�رشعات  القدامى ا

موؤِمنيه������م، عقائَد القادمني اجل������دد مكانًة 

رجح يف فتحهم �شعوباً اأ�شلية  �شاهمت على الأ

autochtones على نحو اأكرث فعالية واأكرث 
ا�شتمرارية من قوتهم احلربية التي ل جدال 

أو �شيطرتهم على التعدين.   فيها ا

الهندو - اأوروبيون 

 indo - حتدد عبارةُ هن������دو – اأوروبي

européen اأولً لغًة قد تكون اأ�شَل غالبية 
آ�شيوي������ة عديدة  وروبي������ة ولغات ا اللغ������ات الأ

 indo  آرية يرانية iranien، والهندو – ا )الإ

أُثبتت  aryen - (، التي كان������ت قرابتُها قد ا
بو�شوح يف القرن التا�شع ع�رش. اندثرت هذه 

اللغة قبل انت�شار ا�شتخدام الكتابة، وبالتايل 

ل نع������رف منها اأي دليل مبا�������رش. ميكن مع 

ذل������ك اإعادة تكوينه������ا جزئي������اً باملقارنة بني 

أو القدمية التي  اللغ������ات املختلفة احلالي������ة ا

هي وريثتها. 

كي ن�رشح ب�شكل وا�ش������ح امتداد امليدان 

اللغوي الهندو – اأوروبي والعنا�رش الثقافية 

امل�شرتكة بني جماع������ات �شكانية خمتلفة من 

�������رشة اللغوية، ن�شلّ������م عموماً بوجود  هذه الأ

�شع������ب هن������دو – اأوروبي رمب������ا كان مركزه 

الرئي�ش������ي يقع يف �شه������وب اأوروبة ال�رشقية. 

كرث اأرجحية يف الوقت احلا�رش  الفر�شية الأ

تية من كلمة  ا�شمها »نظرية الكورغان)9(، الآ

رو�شية ت�شري اإىل كومة الرتاب واحلجارة فوق 

القب������ور. ت�شع هذه النظري������ة، التي اأدخلها 

 ،M. Gimbutas »ماريج������ا جيمبوتا�������ص«

اأ�ش������َل الهن������دو – اأوروبي������ني يف ال�شه������وب 

�شود وتقول بحدوث  ال�شمالية م������ن البحر الأ

ثالث موج������ات تو�شع هن������دو – اأوروبي بني 

لف الثالثة قبل امليالد. لف اخلام�شة والأ الأ

 – هن���دو  ثقاف���ة  تكوي���ن  اإع���ادة 

اأوروبية

اأجريت اأبحاث كثرية حول هذا املو�شوع. 

ا�شتندت اإىل درا�ش������ة املفردات امل�شرتكة بني 

دب  اأوروبي������ة املختلفة والأ اللغات الهندو – 

 Rig Veda امللحم������ي الالحق )ريغ في������دا

�شف������ار واأقدمها يف  بال�شن�شكريتي������ة )اأول الأ

قدم، الذي  كتاب الفيدا، الكت������اِب الديني الأ

أو املعرف������ة بال�شن�شكريتية. كان  يعن������ي العلم ا

ق������د و�شع خالل الق������رن الراب������ع ع�رش قبل 

ِو�شتا  أو الأ ا ِف�شت������ا  امليالد. »املرتج������م«(، والأ

�شفار  يرانية  )الأ ب�شت������اق( Avesta بالإ )الأ
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»املرتجم«(،  الزراد�شتي������ة  للديان������ة  املقد�شة 

أتاح اللجوء  وحكايات هومريي������ة باليونانية( ا

اإىل امليثولوجي������ا املقارنة ل� »جورج دوميزيل« 

G. Domézil  اأن يط������ور نظرية الوظائف 
الث������الث، التي رمبا كان م������ن �شاأنها اأن تبني 

�شلوب الفكري الهندو – اأوروبي:  الأ

ْعِلّي���ة / املََلكية  - الوظيف���ة الروحية واالأ

.souveraine
- الوظيفة احلربية. 

نتاجية والتكاثرية.  - الوظيفة االإ

كانت هذه الوظائ������ف تراتبية )هرمية(: 

وليني على  كانوا ينظ������رون اإىل الوظيفتني الأ

وىل  أنهما نبيلتان قيا�ش������اً بالثالثة، وكانت الأ ا

اأعل������ى من الثانية ب�شكل ع������ام. وهكذا، فاإن 

لهة( غالبية هذه ال�شعوب  »بانثيون« )جممع الآ

الهن������دو اأوروبية يك�شف ع������ن تنظيم ثالثي. 

وىل ممثلة فيه غالباً مبلك رهيب  الوظيفة الأ

و�شاحر )»جوبيرت« عن������د الرومان، و »اأودن« 

  Wotan فوت������ان«  »ووت������ان /  أو  )ا  Odin
آلهة اأهل ال�شمال، اإله احلرب واملعرفة  كبري ا

»املرتج������م«( عن������د ال�شكندنافي������ني( يرافقه 

لهان Dius Fidud و  قان������وينٌّ روؤوف )الإ

Tyr (. الوظيفة احلربية ممثَّلة باإله ي�شارك 
املع������ارك )Mars، Thor( والوظيف������ة  يف 

آلهة يج�شدون  أو ع������دة ا خ������رية ميثلها اإله ا الأ

اخل�شوب������ة )Quirinus، Freyr(. ت������رك 

النموذج ثالثي الوظيف������ة تاأثريه بهذا القدر 

أو ذاك على البنى الجتماعية: يف  من القوة ا

الهن������د، تعترب البنية ثالثية الطبقات تطبيقاً 

حم�شو�ش������اً له، بينما كان يف جمتمعات اأخرى 

أن������ه مثايل واأ�شلي  نوذج������اً ينظر اإليه على ا

 .)originel بدئي(

تتيح طريقة املقارن������ة هذه اإعادة تكوين 

جوانب اأخرى من الثقافة الهندو – اأوروبية 

أ ج������داً بالتاأكي������د: تنظيم  عل������ى نحو جمت������زا

أربع������ة م�شتويات )اأ�رشة،  �شيا�شي حمتمل يف ا

أم������ة(، و�شكنى ثابتة موؤيدة  ع�شرية، قبيلة، وا

بالوثائق لغوياً. 

منازعات

اإذا كان وج������ود �شعب هن������دو – اأوروبي، 

آ�شيا ويف اأوروبة اأمراً  كان قد ن�رش ثقافته يف ا

مقب������ولً اإىل حد كبري يف خطوطه العري�شة، 

ِل جمموٍع هندو – اأوروبي هذه  فاإن روؤية ت�شكُّ

لي�شت مو�شع اإجماع؛ بل اإن بع�ص الباحثني 

يعيدون النظر بوج������ود لغة هندو – اأوروبية 

بدئي������ة، حمتج������ني بوج������ود ت�شابه������ات غري 

�رشة.  متما�شك������ة بني اللغات املختلفة لهذه الأ

اإذاً، رمب������ا اأمك������ن تف�شري ه������ذه الت�شابهات 
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بحالت التما�ّص املديد بني لغات ذات اأ�شل 

خمتلف.      

ل������ف الثالث، و�ّشعت  ح������وايل منت�شف الأ

جمموعٌة جديدة، ت�شكلت يف اأوروبة الو�شطى 

من ذرية جماع������اِت جمموعِة الفاأ�ص القتايل 

وعنا�رش من اأ�شل حمل������ي، انت�شاَر اللهجات 

الهندو – اأوروبية والتجديداِت املواكبة لها، 

متبعًة م�ش������ار ال�شم�ص، حتى التخوم الغربية 

وروبة. ه������ذه اجلماعات ال�شكانية معروفة  لأ

 ال�شكل )على 
ّ
با�شم جمموع������ة الوعاء َجَر�شي

 complexe à vase )شكل جر�ص مقلوب�

campaniforme، وفق������اً لل�شكل اخلا�ص 
خرية.  للوع������اء املراف������ق لهم يف رحلته������م الأ

�شياء  انتهت �شعُة وال�رشعُة الن�شبية لظهور الأ

الت������ي متيزت بها هذه املجموعة، من اأوروبة 

الو�شط������ى اإىل اجل������زر الربيطانية، واإىل �شبه 

جزيرتي اإيربيا واإيطاليا، واإىل �شقلية، وحتى 

اجلزء الغربي من �شاحل اأفريقيا ال�شمالية، 

 mode )أ�شل������وٍب )طريق������ة اإىل نَ�ْشِب������ه اإىل ا

ولي�������ص اإىل هج������رٍة ب�رشية. وحت������ى لو كنا ل 

ن�شتطي������ع ا�شتبعاده������ا كلياً، ف������اإن الفر�شية 

وىل تبدو تف�شرياً غري مْر�صٍ كثرياً، ويبدو  الأ

انتقاُل جماع������اٍت متحركة ج������داً، اجتذبت 

مكانتُها ان�شماَم النخب املحلية وال�شتعماَل 

املتعاقب، البطيء جداً بال�رشورة، للهجٍة من 

اأ�شل هندو – اأوروبي، اغتنت وحتورت بفعل 

�شا�ص املحلي، التف�شرَي الوحيد املعقول. مل  الأ

رجح حال املناطق جميعها  يكن ذاك على الأ

التي ظهرت فيها املالمح املميِّزة للمجموعة 

جر�شية ال�شكل، غري اأن كل تلك التي اأظهرت 

�رشة  عل������ى نحو متعاقب وجوَد لغ������ات من الأ

أو  اللغوي������ة ال�شلتي������ة famille celtique ا

 le »تربطه������ا بها �شلة قرابة، كال������� »ليغورية

 ،lusitanien »لوزيتاني������ة«  وال�������   ligure
تعر�ش������ت لهذه الظاهرة. بذل������ك، ا�شتُبدلت 

وروبة املزارعني  �شا�شية لأ القطبية الثنائية الأ

وائ������ل بت�شكيٍل تدريج������ي لعدة جمموعات  الأ

كب������رية تتواف������ق الرئي�شيُة منه������ا وجماعاٍت 

�شكانية تنح������در لغاتُها م������ن اأ�شل هندي – 

أوروب������ي: يف ال�شمال، اأ�شالُف »اجلرمانيني«  ا

البعي������دون؛ جنوب ذل������ك ويف الغرب، وحتى 

�شم������ال اإيطاليا والط������رف اجلنوبي من �شبه 

»ال�شلتيني«؛  أ�ش������الُف  ا يربي������ة،  الإ اجلزي������رة 

ويف املحي������ط ال�شم������ايل للبح������ر املتو�ش������ط، 

اأ�شالُف �شع������وب اإيطالية قدمية ذات اللغات 

أو قلي������اًل – الليغور  املعروف������ة جيداً كث������رياً ا

Ligures، والفيني������ت Vénètes وغريهم 
-؛ وباجتاه ال�رشق ال�شعوب البلقانية، ومنهم 
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غريق«، اأول من �شعوا اإىل دخول التاريخ  »الإ

وت�شجيل لغتهم كتاب������ًة. واإىل جوارهم، كانت 

بقاي������ا حمتملة، غ������ري مندجمة، م������ن ُذريات 

الذريات  وكذل������ك  »دانوبيني«،  م�شتوطن������ني 

البعي������دة ل�شيادي نهاية الع�������رش اجلليدي، 

أو باجتاه اجلبال،  التي انكفاأت نحو ال�شمال ا

�شل( ال�شابق.  �شا�������صَ )الأ قد اأدامت هذا الأ

ل������ُف الثالث ف������رتة حا�شمة يف  اإذاً، �ش������كل الأ

ت�شكي������ل اأوروبة القدمية. لي�������ص ذلك فقط 

بالنقالبات اللغوي������ة، والتجديدات التقنية، 

أي�شاً بالتجدي������دات التي �شهدها ميدان  بل ا

الدين والتي تعك�ص ت�شوراً جديداً بخ�شو�ص 

لوهة الذكرية  رجح، تف�رش الأ املجتمع. على الأ

بوللونية)10(، املرتبطة بال� »�شم�ص«، التي  الأ

زمنة اجلديدة،  كانت املمثلة الرئي�شية لهذه الأ

اختي������اَر القو�ص ك�شالح رمزي موَدع يف قبور 

الرجال ذوي الطا�������ص جر�شي ال�شكل. ي�شري 

يف الواق������ع اإىل ق������درة الرمي ع������ن بعد التي 

لهُة  هي قدرة اإ�شعاعات النجم. مل تختف الإ

لهة  م، بل باتت ت�شطلع بدور منِجبة الآ – الأ
ل������ه ال�شم�شي، الوحيد  اجل������دد، من بينهم الإ

املو�شح بال�شورة والرم������وز التي ترتبط به، 

نثوي،  أو تواأمه الليلي الأ مع تواأمه الذك������ري ا

القمري. �شتجد الطبيعة التي ل تنف�شل عن 

هذين اجلانبني للدورات اليومية، وال�شهرية، 

وال�شنوية، تعبرَيها يف الرزنامة ال�شلتية حيث 

آلي������اٌت خبرية الحت������اَد بني تقوميي  حتقق ا

عياد القم������ري وال�شم�شي. ل  الطقو�������ص والأ

يعود ت�شجيل������ه اإل اإىل القرن الثاين للميالد، 

غ������ري اأن �شبطه يع������ود اإىل تاريخ اأقدم بكثري 

قطع������اً. ويتي������ح بع�������ص الدلئ������ل و�شعه يف 

لف الثاين قبل امليالد  الن�ش������ف الثاين من الأ

أبعد حد.  على ا

اأول ِذْكر مثبت لل�������� »�شلتيني« موجود يف 

اأعمال »هريودوت« )480 – 425 ق.م(، املوؤرخ 

غريقي الذي ي�شف �شعوب �شبه اجلزيرة  الإ

يربية ومنابَع لنهر »الدانوب«، التي عّرفها  الإ

أنه وجدت  أنها �شلتي������ة. من املرج������ح ا عل������ى ا

تنويه������ات اإليهم يف اأعم������ال �شابقة، لكنها مل 

حتَفظ. مع ذلك، بداأت اأوروبة ت�شري �شلتية 

قبل هذا الع�رش بزمن بعيد. تثبت نقو�ص من 

اإيطاليا ال�شمالي������ة، يعود تاريخها اإىل القرن 

ال�شابع قبل امليالد، اأن جماعات �شلتية كانت 

موجودة يف »لومبارديا« )�شمال اإيطاليا( ويف 

»بيامونت« )�شم������ال غرب اإيطاليا( منذ هذا 

الع�������رش. كذلك، يف »الربتغ������ال« هناك ذكر 

ل� »�شلتيني« منذ الق������رن ال�شاد�ص، كانوا قد 

رجح قبل قرون م�شت.  قدموا على الأ
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الكتابة

ابتكرته������ا  الت������ي  الكتاب������ة،  ا�شتجاب������ت 

لف الرابع  احل�شارة ال�شومرية نحو نهاية الأ

قب������ل امليالد، حلاج������ات جدي������دة، مرتبطة 

وىل  بعامل������ني: بن������اء املجتمع������ات املدينية الأ

ول  و�رشورات املحا�شبة. كان هذا ال�شكل الأ

 .
)11(

من الكتابة يتاألف من ر�شوم ت�شويرية

 A Le  »،، أ  ا  ،، اخلطي������ة  الكتاب������ة   «

لفظ������ي  مقط������ع  ذات  كتاب������ٌة   Linéaire
 )12(

syllabique طورته������ا احل�شارة املينوية
يف جزيرة »كريت« بني القرنني الثامن ع�رش 

بحاث  وال�شاد�������ص ع�رش تقريب������اً. ووفق������اً لأ

حديثة، رمبا تكون هذه الكتابة قريبة لبع�ص 

أنه متَّ تعيني ب�شع  آ�شيا ال�شغرى، غري ا لغات ا

أنه ل  كلم������ات منها فقط. ولكن م������ن املوؤكد ا

عالقة لها باليونانية. 

 B Le  ،، ب   ،، اخلطي������ة  الكتاب������ة 

Linéaire كتابٌة ذات مقطع لفظي، م�شتقة 
أ ،،« الكريتية، التي  م������ن »الكتابة اخلطية ،، ا

غري������ق يف الع�������رش املي�شيني  ا�شتخدمه������ا الإ

بجدي������ة  الأ تب������دو  ق.م(.   1100  –  1550(

أ ،،«، بينما  بجدي������ة »اخلطي������ة ،، ا مماثل������ة لأ

اللغ������ة املدون������ة، اليونانية، خمتلف������ة متاماً. 

»�شادوي������ك«  و   Ventris »فنرتي�������ص«  كان 

Chadwick قد ف������كا رموز »اخلطية ،، ب 
،،« عام 1953. تنط������وي منظومتها الكتابية 

على ثالث������ة اأناط من العالم������ات: مقاطع 

  idéogrammes لفظية، �ش������ور معنوي������ة

أو تدل  )كلمات م�ش������ورة تعرب عن معناه������ا ا

على معنى قريب منها »املرتجم«( وعالمات 

تفي������د يف احل�ش������اب. و�شلتنا ه������ذه الكتابة 

أل������واح طينية م�شدره������ا ب�شكل خا�ص  على ا

ق�رش »كنو�شو�������ص« Cnossos، و» بيلو�ص« 

Pylos و» مي�شيني������ة« . كانت هذه ت�شتخدم 
أنه������ا �شويت خالل تدمري  غ������ري م�شوية، غري ا

أتاح حفظها. اإنها املحفوظات  الق�شور، مما ا

القت�شادية للق�شور املي�شينية. 

د تقدُم انت�شار تعدين الربونز، املزدهر  زوَّ

لف الثالث،  يف اأوروبة الو�شطى منذ نهاية الأ

أداًء  لي�ص فق������ط مبجموع������ة اأدوات اأف�شل ا

أي�شاً العن�رَش  وقابلة للتجديد ب�شهولة، بل زود ا

احلربي ب�شالح هجومي ودفاعي فعال جداً 

لف  يع������زز هيبت������ه ودوَره يف املجتمع. كان الأ

�شطوري، حيث  بطال الأ الثاين فرتةَ ع������امل الأ

لهَة اخلالدين، ع�رشاً انتقلت  يجاور الب�رشُ الآ

اإلينا ذك������راه ب�شكل خا�ص ع������رب امليثولوجيا 

�شخا�ص  غريقي������ة. ت�ش������ف لنا ه������وؤلء الأ الإ

ال�شتثنائي������ني، الذي������ن ميكنه������م اأن يفيدوا 
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أنهم موؤ�ش�شو  م������ن بنوة اإلهية، وتراهم عل������ى ا

 )13(mycéniennes املي�ّشيني������ة  ال�شاللت 

الذي������ن �شي�شاركون يف ح�ش������ار طروادة التي 

تغنى بها »هومريو�������ص« Homère )�شاعر 

يوناين (.  

ن�شل بذلك اإىل فاحت������ة »التاريخ«، ذلك 

اأن لغ������ة الن�شو�ص بالكتابة امل�شماة »اخلّطية 

ل������واح التي ج������اءت من الق�شور  ،، ب ،،« لالأ

لف الثاين  املي�شينية من الن�شف الثاين من الأ

هي من اللغة اليونانية والتي نعرث فيها على 

آله������ة من امليثولوجي������ا التي �شينقلها  أ�شماء ا ا

 Hésiode »اإلين������ا »هومريو�ص«، و   »هزيود

)�شاعر يوناين( واآخرون بعدهما. واإن مل تكن 

حرب »طروادة« قد انتهت اإلينا اإل على �شكل 

أ�شطورية، فاإنه������ا قد وقعت بالفعل،  حكاية ا

ف�شياُقه������ا – م�شيئة املمالك املي�شينية يف اأن 

�شود« –  تفتح لنف�شها منف������ذاً اإىل »البحر الأ

وتاريُخه������ا – القرن الثالث ع�رش قبل امليالد 

-  ينجلي������ان اليوم على نحو اأف�شل فاأف�شل، 

ي�ش������اَح النموذجي حول  وت�ش������كل حالتُها الإ

حداث التاريخية، بدجمها  طريقة ت�شجيل الأ

أ�شطورية، حيث ميتزج فعٌل  يف حُلمة حكايٍة ا

ب�رشي وتدخالٌت اإلهية. 

�شف وثائق مماثلة، بالِقدم  ل نتل������ك لالأ

قل، بالن�شبة لبقي������ة اأوروبة.  نف�شه عل������ى الأ

م������ع ذلك، من املوؤكد اأن املثُل التي تعرب عنها 

الن�شو�ص الهومريية، كان������ت هي املثل التي 

تبث حمية حماربي ع�رش الربونز يف اأوروبة 

الداخلية. واإْذ كانوا مدججني بال�شالح بنتيجة 

غن������ى مناجم معادن جب������ال »الكاربات« )يف 

اأوروبة الو�شطى (، واجلبال احلاوية للمعادن 

لب« ومناطق اأخرى،  يف »بوهيميا« وجبال »الأ

�شكلوا نخبًة اجتماعي������ة تقودها �شخ�شيات 

ثاث ال�شتثنائي التي  متيزها قبوُرها ذات الأ

أبعاد فائقة للعادة. وحتى  أتربة ذات ا تغطيها ا

لو مل يكن لدينا دلئ������ل حول النتماء اللغوي 

للجماع������ات ال�شكاني������ة التي كان������ت تقطن 

لب«، فاإن ات�شالية  املناطق الواقعة �شمال »الأ

عم������ار، التي اأمكنها اأن ت�شتمر هنا منذئذ  الإ

حتى ظهور ال�شعوب التاريخية، تتيح اأن نيز 

يف املجموعتني الثقافيت������ني الكبريتني، التي 

�شكاُل املختلفة  تك�شف عنها ب�شكل خا�ص الأ

جداً للخزفيات الدقيقة، اأجداَد  اجلرمانيني 

و»ال�شلتيني« التاريخيني. يبدو اخلط الفا�شل 

بني املجموعتني وا�شحاً للغاية يف »بوهيميا«، 

حيث يتوزع �شكانهما على جانبي جمرى نهر          

أملانيا«(،  لب« )» الالبه«، يف »بوهيميا« و »ا »الأ

لي�������ص فقط على م�شافة عدة كيلومرتات، بل 
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اأي�شاً على نحو متداخل يف حيز اإقليمي هو 

أو م�شاراً اإليها على  نف�شه. واإْذ كانت من�شية ا

نح������و مقت�شب بحيث ل ميكن اإدراك اأهمية 

لف من ال�شنوات  هذا التق������دم، فاإن هذه الآ

وائ������ل عن ظهور  التي تف�ش������ل املزارعني الأ

وروبة  �ش�َص لأ ال�شعوب التاريخية قد كونت الأ

قدمية ج������داً مرياثها وواقعها اأكرث حياة مما 

نت�شور. 

❁    ❁    ❁

)❁( عن جملة:

 Clartés Grandes Signatures،
  avril 2008
 Venceslas »الكاتب: »فن�شال�ص كروتا

   Kruta
مول������ود يف مدين������ة »�شوم������ور« )غ������رب 

 ،1938 الث������اين  ت�رشي������ن   4 يف  »فرن�ش������ا«( 

متخ�ش�������ص يف اللغ������ات والتاريخ القدميني، 

ثار الكال�شيكي، وب�رشي������ة ما ُقبيْل  وعل������م الآ

ث������م يف  »ت�شيكو�شلوفاكي������ا«   يف 
)14(

التاري������خ

أ�شتاذاً م�شاعداً  »فرن�ش������ا« . تراأ�ص م������ذ كان ا

ثار يف »براغ« عام 1963 العديد  يف معهد الآ

ثاري يف »فرن�شا« ويف  من ور�ص التنقي������ب الآ

اخلارج، يف مواقع تتدرج من ما قبل التاريخ 

حتى الع�ش������ور الو�شطى. ع������ني عام 1971 

بحاث  أبح������اث يف »املركز الوطني لالأ ملحق ا

العلمية« CNRS وانتخب عام 1972 مدير 

أوروب������ة« يف الكلية  درا�ش������اِت ُقبيْ������ل تاريخ »ا

التطبيقية للدرا�ش������ات العليا. عمل مديراً ل� 

»مركز الدرا�شات ال�شلتية« يف »باري�ص« وجملة 

»درا�شات �شلتية« ورئي�شاً للجنة حترير جملة 

Gallia، و�شغل اأي�شاً وظيفة �شكرتري »جلنة 
ع�شور احلديد يف الحتاد الدويل للعلوم قبل 

التاريخية وقبيل التاريخية« منذ عام 1976.  

ملاين، ومعهد الدرا�شات  ثار الأ ع�شو معهد الآ

étrusco – italiques، يف »فلورن�ش������ا«، و
يف   Real Academia de historia
»مدري������د«، وموؤ�ش�شات علمي������ة اأخرى. األف 

أو �ش������ارك يف تاألي������ف ثالثني عم������اًل، ترجم  ا

 Les بع�شها اإىل خم�ص ع�رشة لغة. توج كتابه

 Celtes، Histoire et dictionnaire
كادميية الفرن�شية  بجائزة التاريخ الكربى لالأ

كادميية  وبجائزة Estrade – Delcros لأ

داب. ثرية والآ النقو�ص الأ

ال�شور

1- ترب������ط ه������ذه احللي������ة الحتفالي������ة 

الفخمة، يف تركيب ذي مغزى رمزي حمتمل، 

يقنة ال�شم�شية: حلزونات  بني عنا�رش من الأ

وطيور مائية. هن������ا م�شبك برونزي كبري من 
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»كريفوكالت« )» �شلوفاكيا« (؛ طوله 37 �شم؛ 

متحف »مارتن« الوطن������ي ال�شلوفاكي؛ يعود 

لف الثاين قبل امليالد اأو  تاريخه اإىل نهاية الأ

لف التايل مبا�رشة.  بداية الأ

2- كاتب املقالة »فن�شال�ص كروتا«. 

3- كانت متاثيل »فينو�شات« )»ح�شناوات«( 

رجح  وائل م�شاغ������ات على الأ املزارع������ني الأ

م« وكانت ت�شتخدم  لهة – الأ على �شورة »الإ

ب�شكل خا�ص خالل الطقو�ص التي ي�ْشتجدون 

أنثوي من الطني  فيه������ا اخل�شوبة. هنا �شنم ا

امل�شوي من »�شرتلي�ص« )»مورافيا«، جمهورية     

الت�شيك (؛ ارتفاع������ه 20 �شم؛ متحف »برنو 

لف  يف مورافي������ا« ؛ من الربع الث������اين من الأ

اخلام�ص قبل امليالد؛. ظهر هذا النمط من 

نثوي، ذي املالمح اجلن�شية البارزة،  ال�شكل الأ

من������ذ ع�رش �شيادي املاموث، نحو 30000 - 

27000 ق.م. 

4- م�شه������د �شيد بالنح������ت النافر على 

آرييج«                  أيل. مغ������ارة ال� »فا�ص«، منطقة »ا قرن ا

)» فرن�شا« (؛ الع�رش املجدليني. 

5-  التي������اران الرئي�شي������ان لالنتقال من 

اقت�ش������اد ال�شي������د والقط������ف اإىل القت�شاد 

نتاجي يف اأوروبة.  الإ

التيار الدانوبي.

طل�شي. التيار املتو�شطي – االأ

ع�������رش حل������ول النيوليت������ي يف املنطقة، 

بال�شنوات قبل امليالد. 

6- ن������وذج �شغ������ري من الط������ني امل�شوي 

لبي������ت من »�شرتلي�ص« )» مورافيا«، جمهورية 

الت�شيك (؛ الرتف������اع 12 �شم؛ متحف »برنو 

لف اخلام�ص قبل  يف مورافيا« ؛ منت�شف الأ

املي������الد؛. يتوافق املن������زل ذو البنية الهيكلية 

أوتاد واأغ�شان  املدعمة، واجلوانب املوؤلفة من ا

أ�شجار )على �شكل �شياج (، املك�شوة بالطني،  ا

وال�شقف الق�ش������ي املنحدر من اجلانبني، مع 

رج������ح لقرى كانت  �رشية على الأ الوح������دة الأ

ت�شم ب�شكل عام اأقل من اثني ع�رش من هذه 

البيوت. 

اخلزفيت������ني  املجموعت������ني  ������ع  تو�شُّ  -7

لف الثالث قبل امليالد. الرئي�شيتني خالل الأ

تو�شع املجموعات امل�شم������اة ذات الوعاء 

جر�شي ال�شكل. 

تو�شع املجموع������ات امل�شماة »ذات الفاأ�ص 

أو ذات الفخاريات احلبالية.  القتايل« ا

8- اإىل الي�ش������ار: يُظهر هذا الوعاء الذي 

������ز للدانوبي الق������دمي تراكَب  له �ش������كل مميِّ

زخرفٍة زاوّية منجزة بو�شاطة ِمنَق�ص وزخرفٍة 



وروبة اجلذور العميقة لأ

117 2010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

مقو�ش������ة اخلط������وط يف حلزون������ات مر�شومة 

وملونة بو�شاطة الق������ار. يجب اأن يعزى مثل 

ح������رى اإىل املغزى الرمزي  هذا الرتاكب بالأ

للعنا�������رش الزخرفية ل اإىل البحث عن فرط 

تزيين������ي. هنا فخار من »ب������راغ – �شاركا« )» 

بوهيميا«، جمهورية الت�شيك (؛ الرتفاع 19 

لف  �شم؛ متحف مدينة »براغ« ؛ من نهاية الأ

لف التايل  أو بداية الأ ال�شاد�ص قبل املي������الد ا

مبا�رشة. 

اإىل اليم������ني: الفخاري������ات امللون������ة كثرية 

لف اخلام�ص قبل امليالد  النت�شار خ������الل الأ

�شود وحتى  قاليم املتاخمة للبحر الأ بدءاً بالأ

�شمال احلو�������ص الكارباتي. ت�شكل »مورافيا« 

الط������رف ال�شم������ايل الغربي للمج������ال الذي 

بلغت فيه ه������ذه التقنية درج������ة عالية جداً 

لوان، احلا�شلة  تق������ان الفني. كانت الأ من الإ

، ويتم 
ّ
ب�شحق معادن خ������ام، تطبق بعد ال�شي

رجح بو�شاط������ة منتَج يقّوي  تثبيتها عل������ى الأ

نية  مقاومة الزخرفة بالفرك. مل تكن هذه الآ

بالطبع لال�شتخدامات اليومية. كانت مكر�شة 

فيما هو اأرجح ل�شتخدامات طق�شية، مثلما 

يوح������ي به وجودها يف خن������ادق دائرية تعترب 

اأماكن عبادية للجماعة. هنا وعاء ملون، من 

الطني امل�شوي، بجوانب رقيقة، من »تي�شيتي�ص 

كيجوفي�������ص«  )» مورافي������ا«، جمهوري������ة   –
الت�شيك (؛ الرتفاع 28 �شم؛ متحف »برنو يف 

لف اخلام�ص قبل  مورافيا« ؛ من منت�شف الأ

امليالد. 

9- اجتذب ثراء املجال الكارباتي مبعدن 

النحا�������ص جماعات ب�رشية م������ن اأ�شل بعيد. 

أولئك الذين  رجح هي ح������ال ا تل������ك عل������ى الأ

كانوا يْودعون رف������ات موتاهم يف هذا النوع 

وعية، املثبت وجوده������ا �شمن جمال  م������ن الأ

حمدود على احلدود احلالية بني »�شلوفاكيا« 

و »هنغاري������ا« . هنالك حالت مماثلة معاملها 

آ�شيا ال�شغرى،  قائمة على طريق يو�شل حتى ا

وي�شمل موقع »طروادة«، التي كانت م�شكونة 

ل������ف الثالث. هنا  ب�ش������كل دائم منذ بداية الأ

جمموعة اأوعية رفات موت������ى ب�رشية ال�شكل 

م������ن الط������ني امل�ش������وي؛ م������ن »ف�شيلين�ص« )» 

�شلوفاكيا« (؛ الرتفاع 10 – 40 �شم؛ متحف     

لف  »رمياف�ش������كا �شوبوتا« ؛ م������ن منت�شف الأ

الثالث قبل امليالد. 

10- ي�شه������د ث������راء ودق������ة زخرفة هذا 

ن������اء، الذي مييز الربونز القدمي يف اجلزء  الإ

ال�رشقي م������ن احلو�ص الكارباتي، على روعة 

ع�رش الربونز يف هذه املناطق، حيث �شجعت 

وفرة مناجم خ������ام النحا�ص والق�شدير على 
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اإنتاجية وابتكاري������ة للغاية.  ازدهار عدان������ٍة 

هن������ا، اإناء من الفخار من »كو�شي�ص – باركا« 

)» �شلوفاكي������ا«(؛ الرتف������اع 29 �شم؛ متحف 

لف  ول من الأ »كو�شي�������ص« ؛ من الن�ش������ف الأ

الثاين قبل امليالد. 

11- ي�ش������كل ه������ذا ال�ش������يء ال�شتثنائي، 

�شف، دلياًل ثميناً على  املجرد من �شياقه لالأ

قدم و�شعة انت�شار اندماج التقوميني القمري 

أ�شا�ص التقومي ال�شلتي:  وال�شم�شي الذي ي�شكل ا

جند فيه ال�شهور الثن������ي ع�رش القمرية من 

أنواط على   ع�رش يوماً، ممثل������ة يف ا
ْ
َخْم�َشتَ������ي

�شكل هالل، ورمبا كانت الدواليب اخلم�شة، 

أربعة اأحياز مفرغة،  املق�شمة كل منه������ا اإىل ا

تتوافق وفرتة ال�شنوات اخلم�ص، الفرتة التي 

تعيد التوافق بني ال�شنة القمرية وال�شم�شية 

باإدراج �شهرين اإ�شافي������ني، ي�شميان متخلّلنَْي 

رجح هما ال�شهران  intercalaires، على الأ

هاليل يف اأعلى زوج  امل�شار اإليهما بزوجي الأ

الطي������ور اللذين اتخذا �ش������كاًل زخرفياً، وهو 

أيقنُة ع�������رش الربونز على  مو�شوع تربط������ه ا

نحو منتظم باجلرم ال�شماوي وحركته. هذا 

ال�ش������يء بحجم ال�شدر، م�شنوع من الربونز، 

م�شدره موقٌع غري معروف من »�شلوفاكيا«؛ 

ارتفاعه 24 �شم؛ املتحف الوطني ال�شلوفاكي 

لف الثاين قبل  يف »برات�شالفا«؛ من نهاية الأ

امليالد. 

12- يُدمي الوج������وُد املهيب لهذه الن�شب 

اجلنائزي������ة يف امل�شهد ذك������رى عظمة ع�رش 

أوروب������ة، هذه الفرتة التي  الربونز يف �شمال ا

�شه������دت فيها ه������ذه املناط������ق، بت�شجيع من 

ال�رشوط املناخي������ة والتقدم العظيم للمالحة 

البحري������ة، اإعم������اراً كثيفاً وب������رثاء كبري. هنا 

تالل اأمريية من ع�������رش الربونز يف �شواحي 

»يوب�شال« )» ال�شويد«(.

)1()2(
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الهوام�ش:

 Dieu خالق �لعامل(: �هلل �شانع �لكون ،dêmiourgos من �ليونانية( Démiurge خاّلق، خالق �لعامل و�شانعه  -1

créateur de l`Univers، عند �أفالطون. »�لن�ص«  

�إياب��اين: »�إنكيدو«  Enkidu هو �إحدى �شخ�شيات �مليثولوجي��ا �ل�شومرية. ووفقاً للن�شو�ص و�لع�شور، �شميت هذه   -2

�ل�شخ�شي��ة »�إنكيم��دو«  Enkimdu، و» �إياباين«  Eabani، و»�إنكيتا«  Enkita. وبعد �أن هزم »جلجام�ص«، �أ�شبح 

�أوفى رفيق له. و�شكلت حكاية مغامر�تهما »ملحمة جلجام�ص«  �ل�شهرة. »�ملرتجم« 

م�شي��ق بهرن��غ �أو برنغ Bering: م�شيق بني �آ�شيا و�أمريكا، يربط �ملحيط �لهادئ باملحيط �ملتجمد �ل�شمايل. يعود يف   -3

��شمه �إىل �ملالح �لد�منركي»فيتو�ص برنغ«  V. Bering )1681 – 1741(. »�ملرتجم« 

�شد حر�رة من �لع�شر ما بعد �جلليدي.  طل�شية atlantique: �لفرتتان �الأ �لفرتة �ل�شمالية période boréale و�الأ  -4

طل�شية م��ن 5500 �إىل 2300 ق.م، وفقاً للموؤلفني.  متت��د �لفرتة �ل�شمالي��ة من 6800 �إىل 5500 ق.م، و�لف��رتة �الأ

»�لن�ص« 

طالق حمتو�ها. »�ملرتجم«  �لتفتح )�لت�شقق (: �شفة للبنى �لنباتية �لتي تت�شقق فجاأة الإ  -5

ف فيه �لبذوُر وبنى �أخرى )كال�شوق �ملغمورة يف �لرت�ب( ن�شاطاتها �ال�شتقالبية �إىل �أدنى م�شتوى يف �أثناء  و�شع تخفِّ  -6

�لظروف غر �ملالئمة )كاحلر�رة �ملنخف�شة و�لقحط( لكي تبقى حية �إىل حني حت�شن �لظروف. »�ملرتجم«   

حدث من �لع�شر �حلجري، �بتد�أ  �لع�شر �حلجري �حلديث �أو �أي�شاً ع�شر �حلجر �مل�شقول Néolithique: �لفرتة �الأ  -7

و�شط نحو 9000 ق.م و�نتهى نحو 3300 ق.م. �أما كلمة كارديايل cardial فقد جاءت من ��شتخد�م  يف �ل�شرق �الأ

و�ين �خلزفي��ة �لطري، يف جنوب فرن�ش��ا وحتى �إيطاليا.  قوقع��ة ��شمه��ا cardium يف طبع زخ��ارف على عجني �الأ

»�ملرتجم« 

ثقاف��ة )�أو ف��رتة �أو ع�شر( »جومون«  Jomon هي و�حدة م��ن �لتق�شيمات �لتقليدية لتاري��خ �ليابان. كانت ت�شكن   -8

رجح من �شمال �شرق �آ�شيا منذ �لع�شر �جلليدي )20000 �إىل 18000  �ليابان �آنذ�ك جماعات ب�شرية قدمت على �الأ

ق.م(. كانت ح�شارتهم �أول من عرف �لفخاريات يف �لعامل. »�ملرتجم«  

�شلي لل�شعوب �لهندو  ت�ش��ع »نظرية �لكورغان / �لُكرَك��ن / �لكورغانات«  théorie des kourganes �مله��د �الأ  -9

�شود وبحر قزوين. �أم��ا كلمة »كورغان«  فق��د تكون �آتية  – �أوربي��ة �لبدئي��ة �شم��ال منطق��ة تقع بني �لبح��ر �الأ
م��ن �لرو�شي��ة )�أو م��ن �لرتكية ح�شب بع�ص �مل�ش��ادر( وت�شر �إىل كوم��ة �لرت�ب و�حلجارة �لت��ي كانت تو�شع فوق 

�لقب��ور ومتيزت بها تلك �ل�شعوب وو�شمت تو�شعهم باجتاه �أورب��ا. تفرت�ص هذه �لنظرية، �لتي كان لها تاأثر قوي على 

�شلي ملنطقتي نهري  �لدر��شات �لهندو – �أوروبية، حدوث تو�شع تدريجي ل�  »�لثقافة �لكورغانية«  بدء�ً باحلو�ص �الأ

�شود  لف �لر�ب��ع قبل �مليالد( حتى �شملت كامل �شه��وب �لبحر �الأ ول من �الأ »�لدني��رب«  و»�لفولغ��ا«  )�لن�شف �الأ
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لف �لثالث قبل �مليالد (. ويق�شم »ماريجا جيمبوتا�ص«  )�لذي �أدخل �لنظرية عام 1956(  ول م��ن �الأ )�لن�ش��ف �الأ

�لثقافة �لكورغانية �إىل �أربع مر�حل ومييز بني ثالث موجات تو�شع. »�ملرتجم«   

ملاين »نيت�شه«  ليدل بها على كل م��ا يتعلق بالعقل متييز�ً  بولل��وين apollinien: �شف��ة �أوجدها �لفيل�ش��وف �الأ 10- �الأ

ل��ه ع��ن �لغريزة، و�لف��رد متييز�ً له عن �جلماع��ة، و�حل�شارة متييز�ً لها عن �لب��د�وة، و�لفنون �لت�شكيلي��ة متييز�ً لها عن 

�ملو�شيق��ى، كما و�ش��ف كل ما هو غر �أبولل��وين باأنه ديوني�شو�شي، ن�شب��ة �إىل ديوني�شو���ص Dionysos، �إله �خلمر 

غريقي، بينما �أبولو هو �إله �لفكر �لو�عي و�لنور. »�ملرتجم«  و�لغريزة �الإ

11- ر�شوم / كتابات ت�شويرية pictogrammes: كان لهذه �لر�شوم / �لكتابات �أ�شلوب خا�ص تعمل كعالمات للغة 

كتابية وال تنقل لغًة �شفهية. »�ملرتجم« 

12- تط��ورت �حل�ش��ارة �ملينوية يف جزيرة »كري��ت«  �ملتو�شطية م��ن 2700 �إىل 1200 ق.م. و��شمه��ا م�شتق من �مللك 

�شطوري »مينو�ص«  Minos. »�ملرتجم«  �الأ

13- ه��ذه �لت�شمية �آتية من »مي�شينية«  �أو »ميقينية«، مدينة م��ن �ليونان �لقدمية موقعها يف �شبه جزيرة �لبيلوبونيز جنوب 

�ليونان. كانت مهد �حل�شارة �ملي�شينية / �مليقينية منذ �لقرن �ل�شابع ع�شر – �ل�شاد�ص ع�شر. »�ملرتجم«  

وىل protohistoire. »�ملرتجم«  حد�ث �ملتعلقة بالب�شرية قبيل ظهور �لكتابة مبا�شرة و�ملعا�شرة للعد�نة �الأ 14- فرتة �الأ

¥µ
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اإن العناي������ة بدور اللغ������ة العربية تعك�س دور الق������رار ال�سيا�سي الرفيع يف 

دفع املو�س������وع الثقايف اإىل واجهة االهتمامات، ملا له������ذا املو�سوع من اأهمية 

مة وذاكرته������ا القومية وحتديد منط تفكريها، وتنمية  يف تكوي������ن �سخ�سية االأ

�سعورها الوطني، ومن هنا كان االهتمام مبو�سوع التعريب.

وه������ذا امل�سطلح لي�س جديداً يف احلياة الفكري������ة والثقافية ففي التاريخ 

الفكري العربي عدة حمطات هامة كان فيها التعريب وليد قرار �سيا�سي ح�ساري 

باحث واأديب ورئي�س جمعية العاديات يف �شورية

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

اللغة العربية 

والتحديات التي تواجهها

❁
حممـــــد قجــــــة
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ن�سانية يف  أثره على جممل اجلوانب الإ ترك ا

أبرز هذه املحطات  املجتمع العربي، ولعل من ا

اإن�س������اء دار احلكمة يف عهد املاأمون، وتكوين 

فري������ق عمل جبار لنقل العل������وم اإىل العربية، 

وقد ي�سرّ املاأمون له������ذا العمل �سبل التمويل 

دارة واجلهد الب�������سي، واملحطة الثانية  والإ

ه������ي جتربة حممد علي با�سا يف م�س خالل 

ول من القرن التا�سع ع�س، والتي  الن�سف الأ

دارية من  نقلت عملي������ة احلداثة العلمية والإ

اأوروبة، ولكن عن طريق التعريب والرتجمة، 

ل�سن رديفاً لكل  فاأ�س�������س لهذه الغاي������ة دار الأ

أ�س�سها من طب وهند�سة وعلوم  املعاهد التي ا

ع�سكرية ومعرفية وتطبيقية، وهكذا عك�ست 

التجربتان ال�سابقت������ان دور القرار ال�سيا�سي 

يف توجي������ه العملية الثقافي������ة تنظيماً واإدارًة 

وتهيئ������ة امل������وارد الب�سية واملالي������ة الالزمة 

لتنفيذ هذا القرار 

ينبغ������ي اأولً التاأكي������د عل������ى اأن التم�سك 

باللغ������ة القومي������ة لي�������س ق�سي������ة لغوية ول 

�سا�س  اأكادميي������ة فح�س������ب، واإمنا ه������و يف الأ

عملي������ة ح�ساري������ة �سيا�سية تت�س������ل بالهوية 

ن�ساين  م������ة العربية وبوجودها الإ القومية لالأ

والتاريخي، وبدخولها عامل املعرفة والتقنيات 

احلديثة، وبوحدتها الوطنية.

طار احل�شاري  وهكذا فاإن التعريب هو الإ

والقوم������ي الذي يحمي الوج������ود العربي من 

لغ������اء الهوية متمثلة  املح������اولت ال�شارية لإ

أو النكلوفونية  مبحاولت ن�رش الفرنكوفونية ا

الفكرية حتت �شع������ار عوملة الثقافة، ويت�شل 

مر بالفهم غ������ري الدقيق مل�شطلحي  ه������ذا الأ

احلداثة والرتاث.

فمنذ منت�شف القرن التا�شع ع�رش، وحتى 

�شالمي  اليوم، يعي�ص الوطن العربي والعامل الإ

اأزمة تدور حول احلداثة والرتاث، اأو معا�رشة 

�شالة، يف اإط������ار تدفق موجات احل�شارة  الأ

الغربية واإفرازاتها يف �شتى املناحي الفكرية 

وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.

ومن الطبيعي اأن ياأخذ امل�شار التاريخي 

للمجتمع������ات منح������ى احلداث������ة والتط������ور 

والتجديد.

 وه������ذا اأمر متف������ق عليه ب������ني املدار�ص 

الفكرية املختلف������ة، ولكن اخلالف يكمن يف 

تنظ������ري مفهوم التحدي������ث والتطوير، وو�شع 

�ش�������ص واملعايري الت������ي يق������دم عليها هذا  الأ

املفهوم، وما ينبثق عنه من نتائج.

وق������د حفل تاريخ الفك������ر يف عامل العرب 

حي������اء  لالإ �شت������ى  مبح������اولت  وامل�شلم������ني 

والتجديد،
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 وه������ذا م������ا توؤك������ده التي������ارات الفكرية 

املتباينة ع������رب هذا التاريخ وم������ا خلفته من 

نت������اج فكري �شخم يف جم������ال الفل�شفة وعلم 

الكالم والفقه. ومتثل هذا النتاج يف مدار�ص 

كاملعتزلة وال�شاعرة وال�شيعة واإخوان ال�شفا 

والر�شدية والت�شوف.

ويف الع�������رش احلدي������ث جن������د ذلك لدى 

احل������ركات ال�شلفي������ة يف حماولته������ا �شياغة 

�شول، ثم لدى  روؤية جديدة يف العودة اإىل الأ

منظري ما ي�شمى بع�������رش النه�شة العربية، 

أن�ش������ار احلداث������ة الغربية، وما  وبع������د ذلك ا

أنتجه ذلك من �رشاع������ات وخالفات مازلنا  ا

نعي�شها حتى اليوم.

واأخ������ذت بع�������ص الت�ش������اوؤلت طريقه������ا 

اإىل حلبة النقا�ص ح������ول الدميقراطية التي 

حملت ا�شم ال�ش������ورى، واحلرية التي حملت 

ا�ش������م العدالة، والعلماني������ة التي حملت ا�شم 

العقالني������ة، ومو�شوع العالق������ة بني ال�شلطة 

ال�شيا�شية وال�شلطة الدينية.

أو  �شئلة ح������ول مدى النجاح ا وتو�شعت الأ

آلت اإليه ح������ركات التجديد  خف������اق الذي ا الإ

والتحديث، واحلدود الت������ي توقفت عندها، 

ومناهجها بني الو�شوح والت�شتت. وانطالقاً 

ن ملحاولة حتديد  من هذا املدخل نتوقف الآ

جابة  مفهوم الرتاث ثم احلداثة، وحماولة الإ

�شئلة املت�شلة بهذا املفهوم. على بع�ص الأ

الرتاث:

وه������ذه الكلمة تعن������ي لغة امل������رياث، من 

رث واملرياث  اأ�ش������ل ورث، وكلمات الِورث والإ

والرتاث تعني كل ما يّورث، وقيل: املرياث يف 

رث يف احل�شب واملجد. املال والإ

واأ�شبح������ت الدللة ال�شطالحية للرتاث 

رث احل�شاري من فكر  تعني كل ما يت�شل بالإ

وعلوم وثقافات، بحيث ارتبط مفهوم الرتاث 

مة وخ�شو�شيتها وهويتها. ب�شخ�شية الأ

وقد قدم������ت لنا الرق������م املكت�شفة دلياًل 

نها  مادي������اً قاطعاً على اأهمية هذا الرتاث، لأ

اأو�شحت �شورة احلي������اة الدينية وال�شيا�شية 

والجتماعية والفنية عرب اآلف ال�شنني.

أو الرتاث  اإىل جان������ب الرتاث الروح������ي، ا

غ������ري املكت������وب، ويتمثل يف منظوم������ة القيم 

والعادات والتقالي������د، والثقافة ال�شفوية من 

حكم واأمثال ودللت لفظية متميزة خا�شة 

بالبعد املكاين والزم������اين، وهي تختلف بني 

بيئ������ة واأخرى، والفولكل������ور ال�شعبي مبا فيه 

من ت������راث مو�شيقي وغنائي واأهازيج ونكات 

وحكايات. وعلى ذلك ف������اإن لكل اأمة تراثها 

اخلا�ص ب�شقيه امل������ادي والروحي وهو الذي 

مينحها �شخ�شيتها وهويتها ومتيزها.
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اأما احلداثة:

فتعن������ي لغوياً ما هو �ش������د القدمي، وقد 

ا�شطل������ح الباحث������ون عل������ى مفه������وم يت�شل 

ح������داث تبدلت يف  بالعملي������ات الت������ي تتم لإ

مام، وهذه العمليات  املجتمع تدفع������ه اإىل الأ

ت�شطدم عادة بالروؤية القدمية 

�شالة  أو التقليدي������ة، فين�ش������اأ �������رشاع الأ ا

أو الرتاث واحلداثة. واملعا�رشة، ا

وهذا املفهوم يطرح بع�������ص الت�شاوؤلت، 

اأهمها: 

- هل من ال�������رشوري اأن تكون احلداثة 

هدم������اً لكل ما هو قدمي واإلغ������اء لكل ما هو 

تقليدي.

- وه������ل ت�شري بع�ص قواعد اأ�شول الفقه 

اإىل دع������وة اإىل التحديث.. م������ن اأمثال: �شد 

حكام  الذرائ������ع، امل�شال������ح املر�شلة، تغ������ري الأ

زمان. بتغري الأ

- هل من ال�������رشوري فهم احلداثة على 

أنها النموذج املنبثق ع������ن احل�شارة الغربية  ا

يف روؤيتها للكون واحلياة، وهل من ال�رشوري 

فر�ص هذه الروؤي������ة على كل ما يخالفها من 

روؤى وفل�شفات وت�شورات.

- ه������ل يرتبط مفه������وم التجديد مبفهوم 

بداع، اأم هو جمرد تغيري ت�شميات مل�شميات  الإ

قدمي������ة باأخ������رى حديثة، اأي ه������ل التجديد 

توليد معان ح�شارية مبتكرة، اأم هو جتديد 

ت�شميات ملعان تقليدية.

- لق������د ولدت احلداث������ة الغربية يف ظل 
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تط������ورات ل تتطابق بال�������رشورة مع ظروف 

املجتمعات

خرى.  واحل�شارات الأ

�شالمي  ويف حالة الوطن العربي والعامل الإ

تباينت املواقف من مفهوم احلداثة الغربي، 

وميكن تلخي�ص هذه املواقف فيما يلي: 

النبهار باحل�ش������ارة الغربية والدعوة   •
اإىل قب������ول كل ما يرد منها يف �شتى املجالت 

ن�شانية والفكرية. التقنية والإ

• الرف�������ص املطلق لكل م������ا يرد من تلك 
احل�شارة.

• رف�ص الفكر الغربي، والقبول بالتقنيات 
جنازات ال�شناعية والعلمية. والإ

• التوفيقي������ة املرنة يف التعاطي مع اآفاق 
احل�شارة الغربية يف جمالت الفكر والتقنية 

جنازات املختلفة. والإ

وقد فه������م كثري من احلداثيني اأن الرتاث 

وراق ال�شفراء  املكت������وب جمموع������ة م������ن الأ

دعية والفتاوى  ذكار والأ البالية التي ت�شم الأ

أداروا  القدمية املرتهل������ة وبالتايل، فاإنهم قد ا

ظهورهم ل������كل مكونات هذا الرتاث املكتوب 

وتوجه������وا نحو الن�������ص الغرب������ي داعني اإىل 

ربط الثقافة العربية بركاب الثقافة الغربية 

ك�شبيل وحيد للتطور والنجاة.

اللغة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات   -

العربية يف اإطار الظروف املعا�رسة:

ل ريب يف اأن التحدي������ات الثقافية التي 

أية اأمة، تعترب اأكرب خطراً من التحديات  تواجه ا

ن  أو القت�شادية، لأ أو الع�شكرية ا ال�شيا�شي������ة ا

أياً من هذه التحديات ميكن جتاوزه مرحلياً  ا

أو التناف�ص  يف اإطار ال�رشاع������ات ال�شيا�شية، ا

أو ال�شغوط الع�شكرية. القت�شادي، ا

ولكن التحدي الثق������ايف يكمن يف قدرته 

مة واإلغ������اء ذاكرتها، 
على تغي������ري �ش������ورة الأ

وت�شوي������ه �شخ�شيته������ا، مما يجع������ل تفتيتها 

و�رشذمتها اأمراً �شهاًل على امل�شتويات كافة.

الت������ي تواجه  اإيج������از التحديات  وميكن 

اللغة العربية، وهي اللغة التي ت�شكل احلامل 

مثلة  الفك������ري للح�ش������ارة والثقاف������ة، يف الأ

التالية:

اأواًل: حت���دي الذوب���ان يف نط���اق العومل���ة 

خرية  الثقافي���ة: ومن املالحظ اأن العقود الأ

قد �شهدت ت�شارعاً يف موت كثري من اللغات، 

خ������ر، وحماولة زعزعة  وتهمي�������ص بع�شها الآ

الثواب������ت لدى لغات اأخرى، و�شواء اأكان ذلك 

أو ياأتي نتيجة  يتم ع������ن �شابق عمد واإ�رشار، ا

عدم التكاف������وؤ الثقايف والتقني، فاإن النتيجة 

واحدة، وهي اأن مئات اللغات قد انقر�شت، 

وخا�ش������ة يف اإفريقي������ا واأمري������كا الالتينية، 
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أ�شكال �شت������ى من الرتاث  وانقر�ش������ت معه������ا ا

الثق������ايف املادي وغري املادي، مبا يف ذلك من 

حكايات واأمثال واأغان وعادات وتقاليد.

ويف الوق������ت نف�شه جند �شعوب������اً �شغرية 

وروبية تتم�شك بلغتها وتراثها،  يف الق������ارة الأ

وتطور هذه اللغة مبا يخدم التقنية املعا�رشة 

املت�شارعة، وبع�ص هذه اللغات ل يتكلمها اإل 

ع������دة ماليني من الب�رش، ومن املعلوم اأن دول 

وروبية التي يبل������غ عددها /42/  الق������ارة الأ

دولة، منه������ا /22/ دولة �شكان كل منها دون 

اخلم�شة ماليني ن�شمة كم������ا نالحظ ت�شبث 

ق�شى بلغاته������ا الوطنية،  �شعوب ال�������رشق الأ

على الرغم من الكتابة املعقدة لتلك اللغات 

و�شعوبة تعلمها وا�شتخدامها.

ويف ه������ذا املج������ال جند كي������ف ن�شطت 

منظمة »اليون�شك������و« يف اإعداد جلان حماية 

الرتاث غري املادي لل�شعوب، يف حماولة منها 

للمحافظ������ة عل������ى ما بقي من ه������ذا الرتاث 

أم������ام طوفان املعلوماتية  املهدد بالنقرا�ص ا

عالم التي تهيمن عليها اللغة  وف�شائيات الإ

ول. نكليزية يف املقام الأ الإ

 ثاني���ًا: التح���دي ال�شيا�شي: اإن اللغة هي 

مة وتكوين  ول يف بناء �شخ�شية الأ العن�رش الأ

ثقافته������ا وانتمائه������ا احل�ش������اري والقومي، 

ولي�ص النتماء عرقاً ول ن�شباً، بل هو ثقافة 

وح�شارة ول�ش������ان، واللغ������ة العربية يف هذا 

املج������ال هي ال������درع الوطني ال������ذي يحمي 

ال�شخ�شية القومية ويربط املا�شي باحلا�رش 

وامل�شتقبل، وهي الوعاء الثقايف الذي ي�شكل 

ال������رتاث املحدد للهوي������ة واملميز له������ا، وقد 

أينا اأن اأول م������ا فعله امل�شتعمرون يف بع�ص  را

قط������ار العربية هو تغيي������ب اللغة الوطنية  الأ

وعزلها وتهمي�شها وفر�ص لغة املحتل.

أت������ي يف ه������ذا املجال كذل������ك تغييب  ويا

اإىل  التاري������خ الوطن������ي وتهمي�ش������ه و�ش������ولً 

تهمي�������ص ال�شخ�شي������ة الوطني������ة واإ�شعاره������ا 

بالنق�ص والدونية، مما ي�شهل تبعيتها للقوى 

امل�شتعمرة، ويف جمال البعد ال�شيا�شي كذلك 

نالحظ دور التعريب يف وحدة العمل العربي 

فكرياً و�شيا�شياً وهموماً ون�شالً، وخا�شة يف 

عالمية والقنوات الف�شائية  زمن الطفرة الإ

حي������ث تغدو اللغ������ة الواحدة اأر�شي������ة �شلبة 

للوحدة ال�شيا�شية واحل�شارية.

ن�شان  ن�شاين: اإن ثقة الإ ثالثًا: التحدي االإ

بتاريخ������ه وتراث������ه جتعل������ه يث������ق ب�شخ�شيته 

وبحا�������رشه ووجوده، ومنذ م������ا ي�شمى بع�رش 

وروبية يف القرن ال�شاد�ص ع�رش،  النه�ش������ة الأ

وروبية تقزمي احل�شارات  حاولت املركزية الأ

خرى واإخراجها م������ن ال�شاحة التاريخية،  الأ

�شالمية التي  وخا�شة احل�شارة العربي������ة الإ

كانت على احتكاك كبري باأوروبة خالل اأكرث 

من األف �شنة، وق������د جنحت هذه املحاولت 
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�شف- واإىل حد كبري يف زعزعة  وروبية –لالأ الأ

ال�شخ�شية العربية، ويف اإ�شعارها باأنها على 

أنه������ا دون احل�شارات  هام�������ص التاري������خ، وا

أنه������ا قا�رشة عن اللحاق بالركب  املعا�رشة، وا

العاملي املتقدم.

ط������ار من يق������ول: اإن  ون�ش������اأ يف ه������ذا الإ

العربي������ة تعني التخل������ف واملا�ش������ي البليد، 

واإن احلداث������ة تقت�ش������ي اأن ندي������ر ظهورن������ا 

لهذا الرتاث »املتخل������ف« ومن هنا، فاإن دور 

التعريب يف ا�شتع������ادة الثقة بالنف�ص، وتاأكيد 

ن�ش������ان العربي ياأتي  ن�شاين لدى الإ البع������د الإ

ولوي������ات التي ت�شتهدفها عملية  يف طليعة الأ

التعريب. فاللغ������ة –اأي لغة- كائن حي ينمو 

ويتط������ور ويذبل بح�ش������ب املعطيات احلياتية 

املحيط������ة به. ولغتنا بحاج������ة اإىل جهدنا يف 

تطويرها واإدخالها يف الع�رش واإدخال الع�رش 

ن�شاين اجلميل  فيها، بحيث تك������ون الرداء الإ

للمواطن العربي.

كادميي:  رابعًا: التح���دي التعليم���ي واالأ

وذلك ب�شبب الت�ش������ارع الكبري الالهث يومياً 

وراء التقدم التقني وت�شعب اجتاهات البحث 

أبناوؤه، وعلى  العلمي، واللغة كائن حي يطوره ا

كل �شعب اأن يجعل لغته تواكب البعد العلمي 

كادميي ترجمة وبحث������اً وتطويراً ور�شد  والأ

اإمكانات ب�رشية ومالية.

واإل فاإن اللغة �شوف ت�شهد تراجعاً اأمام 

خرى الزاحفة ع������رب العامل. وهنا  اللغ������ات الأ

جن������د اأمثلة اأخرى ملواكب������ة التحدي العلمي 

ق�شى يف  كادميي لدى لغ������ات ال�رشق الأ والأ

اليابان وال�شني والهند، وهي التي ا�شتطاعت 

اأن ت�شم������ن لنف�شها موط������ئ قدم يف ال�شاحة 

كادميية العاملية ويت�شل بهذا التحدي كل  الأ

برامج التعليم يف مراحله املختلفة.

ول يختل������ف اثن������ان اأن التعليم مبراحله 

املختلف������ة: اجلامعي وما قب������ل اجلامعي هو 

�شا�ص يف بناء املواط������ن وتزويده مبفاتيح  الأ

الثقاف������ة الالزمة، ومن هنا فاإن هذا التعليم 

نها هي  يج������ب اأن يكون باللغ������ة العربي������ة لأ

التي تبن������ي �شخ�شية املواط������ن. وتاأتي اللغة 

جنبية ثانية، ويجب اأن تكون مواد التعليم  الأ

أم  كله������ا بالعربية �شواء اأكانت علوماً اإن�شانية ا

علوماً تطبيقية.

و التعليم مب������ا يحمله من تطور ومواكبة 

للع�رش يط������ّور مع������ه اللغة ويو�ّش������ع وعاءها 

احل�ش������اري والعلم������ي ويجعله������ا ت�شتوع������ب 

مع������ارف الع�������رش وتوجد له������ا امل�شطلحات 

املتغرية يومياً.

وهن������اك مقول������ة �شيئة الني������ة تدعي اأن 

داب، ول  العربي������ة الف�شحى لغة الدي������ن والآ

ت�شلح لغة للعل������وم والتقنية املعا�رشة، وهذه 

أ�شا�������ص لها من ال�شحة.  مقول������ة خطرية ول ا

�شا�ص قرار �شيا�شي توظف  اإن التعريب يف الأ
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كادميية، واإن قدرة  له اجلهود الب�رشي������ة والأ

اللغة على ال�شتيعاب مرهونة باأبنائها الذين 

يدخلونه������ا بواب������ة العلوم الع�رشي������ة ولي�شت 

خرى التي تنقل  العربية خمتلفة عن اللغات الأ

أكانت لغات  اإىل رحابها عل������وم الع�رش �شواء ا

كربى اأم �شغرى، حتى العربية لها موؤ�ش�شاتها 

يف الرتجمة والنقل الف������وري للم�شطلحات، 

خرى م������ن يونانية وبلغارية  كذلك اللغات الأ

وفنلندية و�شويدية ناهيك عن اللغات احلية 

ملاني������ة والفرن�شية والرو�شي������ة واليابانية  كالأ

وال�شينية.

ع������ن  كادمي������ي  الأ اجله������د  ف�ش������ل  اإن 

التعريب، وجعله حم�ش������وراً بلغة اأجنبية اأمر 

نه ي������وؤدي اإىل عزلة الفئة  بال������غ اخلطورة، لأ

كادميي������ة يف برجه������ا العاج������ي من جهة،  الأ

وعزلة جمهور ال�شع������ب عن التطور العلمي، 

كادميي يجب اأن يرقى باملجتمع،  فاجلهد الأ

وهذا ل يكون اإل باللغة الوطنية للمجتمع. 

اإن  االقت�ش���ادي:  التح���دي  خام�ش���ًا:   

التخلف القت�شادي اأح������د مظاهر املجتمع 

 منتم اإىل العامل الثالث، 
ٍ
العربي – كمجتمع نام

والتخل������ف القت�شادي اأمر مرتبط بالتخلف 

مية والعجز  الجتماعي، وبالتايل مرتبط بالأ

الثقايف، ول ب������د من ربط امل�شكالت كلها يف 

ن�شان هو ج������ذر التقدم،  اإط������ار واح������د، فالإ

أ�شا�ش������اً من بناء  والتنمي������ة الب�رشي������ة تنطلق ا

ن�ش������ان يف اإط������اره الوطن������ي واحل�شاري  الإ

ن�شان هو الرثوة احلقة ولي�ص  والرتاث������ي، والإ

ن�ش������ان املتقدم  أو امل������واد اخلام، والإ النفط ا

هو الذي ي�شنع جمتمع������ه وثروته ول ي�شمح 

خرين بنهب ثرواته  لالآ

وتهمي�������ص دوره، ومن هنا ف������اإن التعريب 

كادميي والتعليمي هو �شبيل  احل�ش������اري والأ

اإىل بناء اقت�ش������اد قومي متما�شك قائم على 

أ�ش�ص منهجية وعلمية. ا

ويالح������ظ يف ه������ذا املج������ال كي������ف اأن 

بعاد  البع������د القت�شادي بالأ ال�شعوب تربط 

كادميي������ة، لن  والأ ن�شاني������ة  والإ ال�شيا�شي������ة 

املجتمع������ات املتقدمة اقت�شادي������اً، اعتمدت 

أ�شا�شاً يف تقدمها على تطوير البحث العلمي  ا

وتطبيقات������ه العلمي������ة وامليداني������ة واليومية. 

موال الطائلة للبحث  واقت�شى ذلك ر�شد الأ

العلم������ي يف اجلامع������ات واملعاه������د ومراكز 

البح������وث، وتت�شاب������ق ال������دول يف ر�شد تلك 

نفاق موؤ�رشاً  م������وال، وتعترب ن�شبة ه������ذا الإ الأ

على التقدم العلمي، ومدى ربط هذا التقدم 

جن������ازات التقني������ة يف ع�������رش املعلومات  بالإ

املت�شارعة والف�شاء.

وهك������ذا يرتب������ط التح������دي القت�شادي 

خرى، ون�شهد ال�رشاعات الدولية  بعاد الأ بالأ

هداف  الكربى يف توظي������ف التقدم العلمي لأ

ا�شرتاتيجية واقت�شادية و�شيا�شية، وهذا كله 
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أوث������ق الرتباط بنمو البحث العلمي  مرتبط ا

امل�شتند اإىل لغة قومية، واملعتمد على ر�شيد 

موال والكفاءات الب�رشية. كبري من الأ

مر  عالمي: ولهذا الأ �شاد�ش���ًا: التحدي االإ

ت�شعب������ات ع������دة، فنح������ن يف ع�������رش طوفان 

املعلوم������ات املتدفقة عرب الف�ش������اء و�شبكات 

أل������وف املطبوع������ات، ووراء ذلك  نرتنت وا الإ

بع������اد ال�شرتاتيجية  كله �شيا�ش������ات تر�شم الأ

عالم  عالمي، بحيث غدا الإ لهذا التدفق الإ

أ�شد قوة وفتكاً من ال�شالح الع�شكري  �شالحاً ا

ويفر�ص هذا التحدي توحيد اجلهود العربية 

�شيا�شياً واأكادميياً للو�شول اإىل ترابط ثقايف 

دب والفن وال�شينما  بداع والأ يف جم������الت الإ

والتلفاز، واإخراج الثقافة العربية من نطاقها 

املحلي اإىل نطاق عربي وا�شع، وهذا ل يكون 

عمال  اإل من خالل العربية الف�شحى لغة لالأ

دبي������ة كالق�شة والرواي������ة واملقالة وال�شعر  الأ

خبار وامل�������رشح، مع تعريب  وال�شحاف������ة والأ

هوام�������ص الفروقات بني اللهج������ات العامية 

عالم امل�شموع  بحيث تغدو لغة ال�شحافة والإ

واملرئي مفهومة لدى كل املواطنني العرب. 

 اإن الوط������ن العربي ل يعي�ص حالة تعدد 

ثقايف،بل هناك متايز ثقايف متليه الظروف 

طار  التاريخية املكانية والتاريخية، ولكن الإ

الثق������ايف الع������ام يف الوط������ن العربي حتكمه 

اأر�شي������ات ومكونات واح������دة م�شرتكة، ولهذا 

ن�شتطيع القول وبكل و�شوح، اإن هناك ثقافة 

عربية واحدة، ولكنها تربز يف �شورة متمايزة 

يف هذا القطر اأو ذاك.

وهنا تربز من جديد العالقة الوثيقة بني 

عالمية،  اجلوانب ال�شيا�شية والقت�شادية والإ

فالف�شائيات واملطبوعات بحاجة اإىل متويل 

كبري، واعتماد مواقف �شيا�شية مبدئية تر�شم 

عالمي. اخلطط التي يقوم عليها العمل الإ

عالمي عرب  ونالحظ كيف اأن التدفق الإ

العامل مت�شك به خيوط حمددة لديها القدرة 

ال�شيا�شية والقت�شادية والربجمية.

ون�شتطي������ع نح������ن كع������رب –بقلي������ل من 

عالمي  التن�شي������ق– اأن يكون لن������ا موقعنا الإ

امل�شتند اإىل لغتنا القومية وتراثنا احل�شاري، 

أم بالف�شائيات،  �شواء كان ذلك باملطبوعات، ا

عالم. أم بتوحيد اجلهود يف كل جمالت الإ ا

�شابع���ًا: حت���دي الف�شح���ى والعامية: يف 

عمال الفنية من م�رشح  عالم والأ جمالت الإ

و�شينما وغن������اء والنمو الهائ������ل للف�شائيات 

ذاع������ات والدوريات من �شحف وجمالت  والإ

يف �شت������ى جم������الت املعرفة، ويت�ش������ل بهذا 

املج������ال الفهم اخلاط������ئ للواقعي������ة الفنية، 

والفهم اخلاط������ئ جلدلية احلداثة والرتاث، 

�شالة واملعا�رشة. والأ

وميكننا يف هذا املجال ر�شد املالحظات 

التالية:
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اأ- اإن اإغ������راق بع�������ص الف�شائي������ات يف 

الدارجة املحلية يجعل من ال�شعب جداً –اإن 

مل يكن من امل�شتحيل– فهم هذه الدارجة لدى 

امل�شاه������د وامل�شتمع العربي يف اأقطار اأخرى، 

وبالتايل تنتفي الفائدة املتوّخاة من التوا�شل 

عالمي. الإ

ب - اإن بع�ص اللهجات املحلية م�شحونة 

ببع�ص املفردات م������ن لغات اأخرى يقت�شيها 

أو التاريخي، وبالتايل تغدو  اجلوار اجلغرايف ا

غ������ري مفهومة على م�شت������وى املواطن العربي 

عموماً.

عالم الب�شيطة الوا�شحة  ج - اإن لغ������ة الإ

أم������راً متعارفاً عليه،  ال�شهلة ميكن اأن تغدو ا

وبالت������ايل ل تعن������ي الف�شح������ى بال�������رشورة 

ا�شتخ������دام امل�شطلحات املعقدة والتي مل تعد 

تالئم الع�رش.

د - اإن ذلك ل يعني اأن نقوم ب�شن حرب 

على اللهج������ات الدارجة يف كل قطر عربي، 

ن ل������كل من ه������ذه اللهج������ات خ�شو�شيتها  لأ

الفولكلورية وتراثها الغنائي والفني والزجلي 

وتكري�شها ملحليات العادات والتقاليد.

ولكن ه������ذا ل يعني التكاء ال�شديد على 

املحليات ال�شيقة وجتاه������ل الف�شحى التي 

هي لغة مئات املاليني من العرب.

ه� - يالحظ كذلك يف هذا املجال اإقدام 

بع�ص اجلهات وخا�شة يف املجال الفني على 

ا�شتخدام احلرف الالتيني بدلً من احلرف 

فالم  غاين والأ العربي وذلك يف عناوي������ن الأ

ماكن  أ�شماء الفنانني، وي�شبه ذلك لوحات الأ وا

العامة واخلا�شة.

وه������ذا الت�رشف ل������ه خطورت������ه الكربى 

عل������ى حيوية اللغة العربي������ة من جهة، وعلى 

ن  دق������ة املعلومة املقدمة م������ن جهة اأخرى. لأ

بجدية  العربية فيها اأح������رف ل توجد يف الأ

الالتيني������ة مثل: �������ص – ع – �ص – ط – ظ 

�شماء  -.. اإل������خ، وبالتايل فاإن الت�������رشف بالأ

وامل�شطلحات توؤدي اإىل ت�شويه خطري يف تلك 

�شماء وامل�شطلحات على امل�شتوى اللغوي  الأ

وم�شتوى املفهوم ال�شوتي واملعنوي.

م�شتقبل اللغة يف عامل متغري:

اإن عدد �ش������كان الوط������ن العربي يقرتب 

اليوم من /400 مليون/ واإن من ي�شتخدمون 

احلرف العربي يف كتابة لغاتهم يزيدون على 

وردية  /500 ملي������ون/ كاللغات الفار�شية والأ

مهرية. وال�شواحلية والأ

 وه������ذا يرت������ب علين������ا ح������داً اأدنى من 

امل�شوؤوليات ميكن اإيجازها فيما يلي:

اإن التم�شك باللغة الوطنية اإرادة ح�شارية 

ل������دى املجتمع، واإرادة �شيا�شية لدى ال�شلطة، 

رادت������ني ميكن للمجتمع العربي  وبت�شافر الإ

أ�ش�ص  اأن يدخل القرن احلادي والع�رشين على ا

علمية ر�شينة تراعي ما يلي:
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- اإن املحافظة على اللغة الوطنية قرار 

ول. �شيا�شي �شامل يف املقام الأ

- �������رشورة التن�شي������ق ب������ني املوؤ�ش�ش������ات 

كادميي������ة واملجام������ع العربي������ة بعيداً عن  الأ

اخلالفات ال�شغرية املرحلية.

- و�شع الربامج الزمنية والتف�شيلية على 

�شعدة كافة يف �شبي������ل بقاء اللغة العربية  الأ

حية متطورة.

م������وال الالزم������ة مهما كانت  - ر�شد الأ

كبرية.

بالبح������ث  التعري������ب  عملي������ة  رب������ط   -

العلمي والربجم������ة والنظم املعرفية املعا�رشة 

وامل�شتقبلية.

- مراعاة الختالفات يف واقع التعريب 

قطار العربية. بني الأ

- تهيئ������ة ال������راأي العام العرب������ي لعتبار 

ق�شية التعريب ق�شية وطنية وقومية ل غنى 

عنها.

ولوية لتعريب التعليم  - �رشورة اإعطاء الأ

دارات واملوؤ�ش�شات القت�شادية واملالية. والإ

- ربط خطط التعريب باخلطط ال�شاملة 

للمجتمع العربي وتطويره.

¥µ
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اإن الن�شو�ص امل�شمارية املدر�شية التي ك�شفت عنها احلفريات يف املنطقة 

الرافدية- ال�شورية القدمية التي ت�شمح لنا بالتعمق يف بحث مناهج التدري�ص 

وكيفي������ة اإعداد الكتبة وتلقينهم فن الكتاب������ة بالعالمات امل�شمارية التي دونت 

كادية يف تلك احلقبة الغابرة من الزمن. لغتني هما ال�شومرية والأ

م�شاك  أ بتعليم املبتدئ كيفي������ة الإ وىل تب������دا كان������ت املرحل������ة التمهيدية الأ

ب�)القلم( باليد. ثم تلقينه مبادئ ر�شم العالمات امل�شمارية يف اأمناطها الثالثة: 

�شاعر وباحث �شوري

العمل الفني: الفنان دلدار فلمز 

❁

ò

مناهج التعليم ال�سومرية- البابلية

لف الثالث ق.م منذ الأ

❁
فايز مقد�سي
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العمودي������ة )بال�سومري������ة dish /دي�ش/( ثم 
فقي������ة )بال�سومري������ة ash /ا�ش/( واأخرياً  الأ
الكتابة املائل������ة )بال�سومرية u /او/(. وكان 
�ست������اذ ينتقل بعد ذل������ك اإىل مرحلة تعليم 

الأ

ولي������ة الب�سيطة كر�سم  طالبه العالم������ات الأ

العالمة A/ا/ اأو عالمة مركبة من اإ�سارات 
 .A.B.D : حمدودة �سامت������ة ومتحركة مثل
وبعد ذلك يتم النتقال اإىل تدوين مقاطع من 

�سوتن ور�سم������ن. وكانت املرحلة البتدائية 

هذه ت�سمى بال�سومرية:

)a.a.me.me.( وه������ي تعن������ي حرفياً 
أ  أينا، نبدا املرحل������ة البتدائية حيث، وكم������ا را

بال�سكل ال�سهل انطالقاً اإىل �سكل اأقل �سهولة 

)مثل مقطع: a.ku.me( وو�سولً اإىل اأمناط 
التدوين املعقدة والتجريدية حيث يتم تبادل 

 ak أو �سوات- العالمات: ku ت�سبح ka ا الأ
أو am اإلخ.. وme ت�سبح em ا

بعد هذه املرحلة كان الطالب ينتقل اإىل 

أو ا�ستعمال اأحرف  مرحلة ت�سويت الكلمات ا

العلة حيث كل ح������رف �سحيح يلحقه حرف 

علة لتبيان لفظه. وهكذا كان الطالب يتدرب 

لف والواو والياء  أو الأ عل������ى كتاب������ة : a.u.i ا
 /na.nu.ni/ :لي�ستطيع كتابة مقاطع مثل
نا/نو/ين/ اأو /ba.bu.bi/ با/بو/بي/.

املرحل������ة الثالث������ة كانت مرحل������ة تدوين 

�شماء ال�شومرية-  �شماء، وملا كانت اأكرث الأ الأ

كادية تدل عل������ى معنى، فقد كان الطالب  الأ

يتعل������م من خالل كتابته ل�شم ما كتابة معنى 

ال�ش������م ودللته حيث ت�شب������ح ال�شورة رمزاً 

وتكف عن اأن تكون �شورة. كما نرى يف �شورة 

ال�شنبلة التي كان ر�شمها يدل عليها وح�شب 

ث������م �شار يدل على احلبوب ثم على الزراعة 

ب�شكل عام ثم �ش������ار ي�شمي كل الطبيعة ويف 

الوقت نف�شه يدل عل������ى احلقل وب�شكل اأدق 

على اخلبز.

اجلدير بالذكر اأن تعلم الكتابة والقراءة 

يف ذل������ك العهد الغاب������ر مل يكن مقت�رشاً على 

أي�شاً. وهكذا بقيت  الرجال بل متاحاً للن�شاء ا

أو راهبات مقد�شات  أ�شم������اء ن�شاء كاهن������ات ا ا

ا�شتهرن بالثقافة العالية ومعرفة كل �رشوب 

دب واملو�شيق������ى وفنون الرق�ص واملحادثة  الأ

ناقة  اإ�شاف������ة اإىل ف������ن احل������ب و�شن������وف الأ

والتجم������ل )يبدو اأن اللوات������ي ا�شتهرن با�شم 

اجلواري يف بغ������داد يف الع�رش العبا�شي كن 

أولئك الكاهنات(. حفيدات ا

وكان������ت املدر�ش������ة ت�شم������ى بال�شومرية /

كادي������ة )اأي  دوب-�ش������ار/ و/توف�ش������ارو/ بالأ

تف�شري العربية(.
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وال�شمان يدلن حرفياً على الذي يحفر 

لواح الطينية. )فعل  العالمات الكتابية على الأ

�شار يعني كتب(. ث������م اأطلق على املعهد ا�شم 

)اأدب-با( والكلمة �شومرية )ومنها اأتت كلمة 

ل������واح/. وتدل الوثائق  اأدب( وتعني /دار الأ

املكت�شف������ة على اأن  الدرا�شة كانت تدوم عدة 

�شن������وات، واأن النظام كان يت�ش������م بال�رشامة 

�شتاذ يت������ورع عن اللجوء اإىل  حي������ث مل يكن الأ

العقاب اجل�شدي ملعاقبة املتعلم اإذا ما اأخفق 

أي�ش������اً اأن اليوم  يف اأح������د التماري������ن. ونعلم ا

الدرا�ش������ي كان يبداأ عند الفجر وي�شتمر اإىل 

غروب ال�شم�ص. وكانت مهنة الكاتب تعترب من 

اأ�شعب املهن على الكت�شاب مبا تت�شمنه من 

عل������وم واآداب وفنون. وكان ينظر اإليها نظرة 

احرتام وتقدير. ويف احلقيقة فهوؤلء الكتبة 

لواح  قد خلف������وا لنا اآلف واآلف الوثائق/ الأ

الت������ي �شمحت لنا بدرا�ش������ة ومعرفة تاريخنا 

الق������دمي وح�شارتنا يف اأدواره������ا املتعاقبة. 

أنهم، ومن ح�ش������ن احلظ، قد تركوا  كم������ا لو ا

لنا الكثري من الوثائق التي حتدثوا فيها عن 

أتاح  مر الذي ا أ�شماءه������م الأ أنف�شهم وذكروا ا ا

لنا التعرف عليهم عن قرب.

وكان الطالب بعد تخرجهم من املعاهد 

ي�شل������ون اإىل الوظائ������ف العلي������ا يف املجتمع 

والدولة وذلك من كاتب بالعدل م�شوؤول عن 

ت�شجيل العقود اإىل موظف يف الق�رش امللكي 

م�شوؤول عن املحفوظات، اأو يف املعبد مبرتبة 

أو ي�شل اإىل مرتبة وزير.  كاه������ن اأو حما�شب. ا

أديباً  أو ا هذا اإن مل ي�شب������ح مهند�شاً اأو طبيباً ا

اأو عاملاً.

لف  أوائل الأ وهناك ل������وح قدمي يعود اإىل ا

الث������اين ق.م. ي�ش������ف في������ه التلمي������ذ حياته 

املدر�شية نقتطف منه املقاطع التالية:

»اإىل اأين كنت تذهب اأيها التلميذ؟

اإىل املدر�شة.

ماذا كنت تفعل فيها؟

رتّب لوح���ي ثم اأتن���اول الغداء ثم  كن���ت اأُ

اأعود اإىل النق�س على اللوح.

حفظه.  �شت���اذ يعطين���ي ن�ش���ًا الأ وكان االأ

ثم بع���د الظهر كان يعطين���ي مترينًا كتابيًا 

قوم به«. الأ

وينتهي الن�ص بعبارة:

»اإذن اأن���ت ق���د اأكمل���ت الدرا�ش���ة بنج���اح 

)�(
فيحق لك اأن تكون رجل معرفة وعلم«.

بعد اأن يجتاز املتعلم املراحل التي ذكرناها 

وبنجاح، فقد كان عليه اأن يتعلم طرق اللفظ 

املتعددة واملحتملة لل�شكل امل�شماري ومن ثم 

تفرع������ات هذا اللفظ. ثم كان عليه اأن يتعلم 
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�شماء والعناوين  طريقة لف������ظ الأ

أ�شم������اء املهن واحلرف املتنوعة  وا

وال�شناع������ات ودائماً بال�شومرية 

أ�شماء  ا اإ�شاف������ة اإىل  كادي������ة. 
والأ

ن�شاين  القرابة واأع�شاء اجل�شم الإ

أ�شماء مراحل  ل������وان وا أ�شماء الأ وا

�شه������ر املع������ادن وامل�شطلح������ات 

الهند�شي������ة والطبي������ة وال�شحرية 

يطلق  وكان  داري������ة.  والإ والفنية 

 )lu على ه������ذه املرحلة ا�شم )لو

بال�شومرية.

وكان عل������ى الطالب اأن يتعلم 

ويحف������ظ اإ�شافة اإىل كل ما �شبق 

ذكره، كلم������ات عريقة يف القدم 

ن  أو �شقط������ت م������ن ال�شتعمال لأ ا

كان������ت  اللغوي������ة  ال�شتعم������الت 

تخ�شع لقانون التطور حتى ل ت�شيع الكلمات 

القدمية وذل������ك حفظاً للرتاث. ثم كانت تتم 

�شطورية  عملية ن�ش������خ الن�شو�ص القدمية الأ

دبية ال�شومرية اللغة مع ترجمة  والدينية والأ

نوما اإيلي�ص وملحمة  كادية كملحمة )الأ اإىل الأ

جلجام�ص(.

هناك مرحلة اأخ������رى قبل التخرج وهي 

مثال  مثال. ذلك اأن حفظ الأ مرحلة ن�شخ الأ

دبي������ة كانت و�شيل������ة لكت�شاب  ال�شعبي������ة والأ

الثقاف������ة ب�شبب ق�رش املث������ل و�شهولة حفظه 

ألواح  وعمق دللته وقد عرث على الكثري من ا

املدار�������ص حيث مل يكن م������ن ال�شعب معرفة 

�شت������اذ من حيث  خ������ط التلميذ م������ن خط الأ

الكتابة املحتوية على اأخطاء والكتابة املتقنة 

ال�شليمة.

بع������د ذل������ك كان يتم التخ������رج كما نقول 

أو لق������ب )اأومم������ا  الي������وم بلق������ب /دكت������ور/ ا
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أمن������اء كما  أو ا Ummama( بال�شومري������ة. ا
وىل. لفظته البابلية الأ

فيما يخ�ص املنه������اج التعليمي فقد كان 

يعتمد عل������ى الكت�شاب التدريجي يف م�شرية 

من الرمز التدوين������ي الواحد اإىل املقطع اإىل 

الكلمة املكتملة اإىل اجلملة، ومنها اإىل جمل 

أك������رث تعقيداً. وكان على املتعلم  ذات تركيب ا

كادي اأن يلم اإملاماً جيداً باللغة  يف الع�رش الأ

كادية- البابلية القدمية.  ال�شومرية وباللغة الأ

كادي بعمل  ولق������د قام الكتبة يف الع�������رش الأ

�شّهل الكتابة امل�شماري������ة وهو تقطيع الكلمة 

الواحدة اإىل مقاطع ومن ثم ت�شويت املقاطع 

كما يبنّي املثال التايل:

Bi-ba-bu ث������م النتق������ال اإىل ت�شويت 
ال�شوام������ت  ذات  ا�شتعم������ال  م������ع  خمتل������ف 

وال�شوائت:

Ib-ab-ub وقد هّون ذلك تدوين ولفظ 
كادية. املفردات ال�شومرية بالأ

وىل يف  وه������ذا التقطيع كان اخلط������وة الأ

بجدية الت������ي �شتظهر فيما  الطري������ق اإىل الأ

بعد.

بع������د هذه الدرو�ص التمهيدية كانت تاأتي 

مرحلة التعمق يف در�ص النحو والقواعد. ثم 

�شماء ح�شب  تعقبه������ا مرحلة التعرف على الأ

املجموع������ات املت�شابه������ة واملوا�شي������ع الدالة 

عليه������ا اإ�شافة اإىل املرتادفات التي تدل على 

ال�ش������يء نف�شه. ثم تنوع �شي������غ الفعل. وكان 

�شماء  على الطالب در�ص وحفظ جمموعة الأ

الدالة على ماهو موجود يف الطبيعة كاأ�شماء 

�شجار والنباتات. ثم  ع�شاب والأ الزه������ور والأ

أ�شماء احليوان������ات واملعادن. فاإذا  جمموع������ة ا

اجتاز الطالب هذه املرحلة فقد كان يتوجب 

عليه القي������ام بن�شخ الن�شو�������ص الكال�شيكية 

أو الرتاثي������ة ثم اإن�شاء ن�شو�ص على  القدمية ا

أ�ش�ص البالغة والبيان. منوالها ليكت�شب ا

بع������د كل هذه املراحل الدرا�شية والنجاح 

فيه������ا كان بو�شع الطال������ب اأن يتخ�ش�ص يف 

أو  أو املحاماة ا ف������رع من الف������روع كالق�ش������اء ا

أو الهند�شة املعمارية. وكان عليه اإذا  الط������ب ا

اختار املحاماة اأن يقوم بدر�ص امل�شطلحات 

اخلا�شة بالعدال������ة وتدوين العقود التجارية 

دارية ومعرف������ة القوانني  والجتماعي������ة والإ

أما اإذا اخت������ار التخ�ش�ص يف  املعم������ول بها. ا

املجال الكهنوتي والفقه الديني فكان عندئذ 

عياد واأوقاتها  يدر�ص الطقو�ص الديني������ة والأ

نا�شي������د التي ترافقها وكيفية  وال�شلوات والأ

القيام بها.

أ�شا�شي وهو  ولقد اأدى كل ذلك اإىل اإجناز ا
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تدوين الن�شو�ص واملالحم والق�شائد الكربى 

التي مل تكن معروفة �شوى �شفهياً وعن طريق 

احلفظ ومن قب������ل قلة قليلة من املخت�شني. 

ولقد كانت اأغلب الن�شو�ص املدونة مزدوجة 

أكادية مما �شاعد كثرياً على  اللغة �شومرية- ا

أنه ينبغي علينا اأن  فه������م فحواها. وهنا ننوه ا

نكف -كما يفعل املخت�شون- عن اعتبار اللغة 

ال�شومرية لغة ل تنتمي اإىل جمموعة اللغات 

واللهجات امل�رشقية. ب������ل ينبغي النظر اإليها 

أنها واحدة من اللغ������ات التي تفرعت  عل������ى ا

عنها لغتنا املحكي������ة يف امل�رشق. والكثري من 

ألفاظها دخل العربية الف�شحى كما اأ�رشنا.  ا

مورية- الكنعانية- الفينيقية-  �شاأنها �شاأن الأ

والبابلية.

�شماء  والأ امل�شطلح������ات  ع������ن  اأن������وذج 

ن�شان كم������ا وردت يف  الطبي������ة اخلا�ش������ة بالإ

لواح الطبية: الأ

العظم������ي  الهي������كل  أو  ا اجل�ش������د   -

etsemtu//عظمتو )العظم(.
- اجلثة /mittu/ ميتو )امليت(.

imnu//مين������و  مي������ن  الأ الط������رف   -

)اليمني(.

ي�رش shumelu// �شوملو  - الطرف الأ

)ال�شمال(.

- اجللد /giladu/ جلدو.

- ال�شعر /shartu/ �شعرتو.

- الدم /damu/ دامو.

- الراأ�ص rishu// ري�شو )الراأ�ص(.

- اجلمجمة gulgullu// جوجلوللو )اجلمجمة(.

- املخ /muhhu/خمو.

- العني /énu/ عينو.

نف(. نف /appa/ اأففا )الأ - الأ

- الفم /pu/ فو.

- ال�شفاه /shaptu/ �شفتو.

�شنان /shinnu/ �شينو. - الأ

- الل�شان /lishanu/ لي�شانو.

- اللحية /ziqnu/ ذقنو.

- الدمع /dimtu/ دميتو اأو دمعتو.

.kappu اليد/ الذراع/ كفو -

.rittu/الرئة/ ريتو -

.ubanu/أوبانو �شابع/ ا - الأ

.supru/الظفر/ ظفرو -

.birku/الركبة/ بركو -

.karshshu/البطن/ كر�ش�شو -

 .libbu/القلب/ ليبو -

.bisru/أة/ ب�رشو/ بظرو - فرج املرا

ن�شان( قينا  - البناء ال�شل������ب )جل�شم الإ

)2(
.qinnatu/نتو
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الن�ص التايل يب������ني كيفية تاأ�شي�ص مكتبة 

أ�شور باين بعل( ال�شهرية. امللك )ا

وهو عب������ارة عن ر�شالة/ ل������وح من امللك 

أ�شور باين بعل موجهة اإىل كل حكام املناطق  ا

الذين كانوا حتت اإمرته:

لواح  »)يُطلب منكم( اأن تبحثوا عن كل الأ

املوج������ودة يف ح������وزة رجال العل������م واملعرفة، 

لواح املوج������ودة يف معبد  وكذل������ك عن كل الأ

ألواح التقدمات اإىل امللك،  أي�شاً كل ا )اإزيدا(، وا

�شلحة  ألواح الطقو�������ص الدينية والأ وعن كل ا

اخل�شبية التي تزين �رشير امللك. ول يفوتكم 

ل������واح النادرة والتي لي�شت  اأن تبحثوا عن الأ

أر�شلوها يل. أ�شور( ثم ا معروفة يف )ا

داريني  من طريف ف�شوف اأكتب اإىل كل الإ

واملوظفني كي ي�شهل������وا مهمتكم فال مينعون 

ألواح مل اأذكرها  عنكم لوحاً. واإذا عرثمت على ا

فخذوها وابعثوا بها اإيّل.

احل�شاب:

اأ�شبح������ت درا�ش������ة احل�ش������اب، وبالتايل 

الريا�شيات، مبثابة تخ�ش�ص عايل امل�شتوى 

لف  يف العه������د ال�شوم������ري ومنذ بداي������ات الأ

الثالث ق.م. حيث اأن علم احل�شاب مبفهومه 

الوا�شع كان ق������د تطور مع تعقد نظم احلياة 

والعالق������ات القت�شادي������ة والجتماعية، ومل 

يع������د يقت�رش على حماكاة الطبيعة وا�شتغالل 

معطياته������ا للعد. هك������ذا فطائر بجناحني مل 

تعد �شورته ترمز اإىل ع������دد مزدوج، وزهرة 

وراق كف������ت عن الدلل������ة اإىل العد  مثلث������ة الأ

ثالثة، وكذلك مل تع������د قوائم احليوان ت�شور 

أربعة ول اأ�شابع اليد اإىل الرقم خم�شة  الرقم ا

ول جمموع اأ�شابع اليدين اإىل الرقم ع�رشة.. 

عداد انتقل اإىل  رقام وح�شاب الأ ن الأ اإلخ، لأ

مرحلة جتريدية ذهنية اأرقى.

العهدي������ن  يف  احل�ش������اب  كان  ولق������د 

لف الثالث  كادي يف مطلع الأ ال�شوم������ري- الأ

ق.م. قائم������اً على الرقم ع�������رشة وهو الرقم 

أنه ما  عداد. غري ا أ�شا�ص الأ ال������ذي كان يعترب ا

لبث اأن تطور وتعقد و�شار يعتمد على الرقم 

60 كاأ�شا�������ص. هك������ذا متَّ تق�شي������م الزمن اإىل 

أي������ام و�شاعات ودقائق وثواين يف دورة كاملة  ا

موؤلف������ة من 360 يوماً. حي������ث كانت ال�شاعة 

تتاألف من �شت������ني دقيقة والدقيقة من �شتني 

رقام، ومع  ع������داد والأ ثاني������ة. ثم ما لبثت الأ

الزم������ن، اأن ارتبطت باحل������روف والعالمات 

الكتابية لت�شحي نطاً من التدوين الرمزي، 

مر ال������ذي نالحظ������ه يف اأبجدية / وه������و الأ

حرف قيمة  جبيل/ بيبلو�ص حي������ث تاأخذ الأ

عددية من واحد اإىل ت�شع������ة، ثم تاأخذ بقية 
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حرف قيم������ة عددية م������ن 10 اإىل 20 ثم  الأ

بجديات امل�شتقة من  باملئات. وكذلك بقية الأ

الفينيقية/ الكنعانية.

لواح  ن اإىل اأقدم الوثائق- الأ
اإذا عدنا الآ

يف منطقة ما ب������ني النهرين /العراق اليوم/ 

رق������ام البدائية  فاأنن������ا نع������رث على كتاب������ة الأ

أب�شط �شورة لها: بالعالمات التالية ويف ا

1 ويقابله ال�شكل ا

2 ويقابله ال�شكل اا

3 ويقابله ال�شكل ااا

وهكذا حتى الرقم ت�شعة.

أننا نعرث على النمط ذاته يف التدوين  كما ا

يف الوثائق احلثي������ة- ال�شورية. ومن املمكن 

تدوين ما �شبق يف �شورة اأفقية اأي�شاً.

�ش������كال ت�شابه ال�شكل الفينيقي/  وتلك الأ

الكنعاين يف ب�شاطته.

رامي- ال�شوري فقد اتخذ  اأما ال�شكل الأ

�ش������كاًل اأكرث جتريدية وذل������ك بدءاً من العدد 

/5/ حيث نرى عالمة خا�شة لكل رقم.

�شماء ال�شومرية القدمية  فيما يخ�ص الأ

رقام وهي تُعترب من اأقدم الت�شميات فقد  لالأ

أ�شكالها كما يلي: كانت ويف اأقدم ا

آ�ص. أو ا 1- ا�شمه كي�ص ا

2- ا�شمه مني.

3- ا�شمه اإي�ص.

4- ليممو.

5- اإيا.

6- اأ�ص.

7- اإميني.

أ�شو. 8- ا

9- اإيل- ممو.

10- اأو.

أ�شماء  فاإذا تابعن������ا فاإننا نح�شل عل������ى ا

ألواح احل�شابات  رقام املركبة كما هي يف ا الأ

ال�شومرية:

20- ني�ص.

30- اُو�شو.

40- ني�شمني.

50- نيننو.

60- كي�شتا.

أ�شا�ص  وكم������ا ذكرنا فق������د كان الرقم 60 ا

احل�شاب يف العهد ال�شومري.

فيم������ا وراء ه������ذا الن�ش������ق املب�شط فقد 

كان عل������ى املتعل������م اأن يتعم������ق يف درا�ش������ة 

عداد التي ت�شبح معقدة. فلكي  رق������ام والأ الأ

نح�ش������ل على الع������دد 120 فقد كان يتوجب 

�رشب الع������دد 60 ب�2 لنح�ش������ل على 120/ 

أو اأن نقوم ب�رشب  بال�شومري������ة /كي�ص-مني. ا
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60 ب�������3 لنح�شل عل������ى 180/ بال�شومرية/ 

كي�������ص- اي�������ص/، اأو 60ب�������10 لنح�شل على 

القيمة العددية الثانية بعد ال�شتني، اأي 600 

/بال�شومرية كي�ص-اأو/.

ثم نتابع فن�رشب القيمة العددية الثانية 

600 ب�2 فنح�شل على 1200/ بال�شومرية/ 

كي�ص- اأو- مني/ وذل������ك و�شولً على العدد 

ك������رب 3600/ بال�شومري������ة �شار-مني/ اأي  الأ

القيمة العددية الثالثة.

رق������ام وتعقدت من  ثم تبدلت �ش������ور الأ

الزم������ن ف�ش������ار الكتب������ة املخت�ش������ون ولكي 

يخت�رشوا �شورة العدد يرمزون اإليه ب�شورة 

هند�شي������ة معقدة بع�ص ال�ش������يء. وهي �شور 

ي������ام و�شارت  أك������رث جتريدية مع الأ اأ�شحت ا

تاأخذ �شورة العالمات امل�شمارية.

وهك������ذا فقد توجب على طالب العلم اأن 

يتعل������م كل ما �شبق ليتمكن من قراءة وتدوين 

وت�شليح العقود التجارية وغريها حيث كان 

أو  عداد ل������كل وثيقة بيع ا يت������م ت�شجيل كل الأ

�رشاء.

�شل������وب نف�شه �شائع������اً يف اأعايل  وكان الأ

م������ا بني النهرين /مملكة ماري/. وكذلك يف 

قاليم الكنعانية /مملك������ة اأوغاريت/ واإن  الأ

رقام تختلف لت�شبح ما يلي:  أ�شماء الأ كانت ا

6000 - تيت- الفني.

600- تيت-مات.

50- خمي�شوما.

7- �شبعا.

وحتى تكتم������ل ال�شورة احل�شابية فال بد 

رقام كما كانت يف  أ�شماء الأ �شارة اإىل ا م������ن الإ

�شوري(: كادي )البابلي- الآ العهد الأ

1- اإي�شي- اإين.

أو �شينا. 2- �شيتا ا

3- �شال�شو.

4- اإربعو.

5- خم�شو.

6- �شي�ش�شو.

7- �شيبا.

8- �شمونو.

9- ت�شو.

ا�رشو.  -10

 ثم 100 ميتا.

200- �شيتا ميتني.

1000- ليم.

2000- �شيتا- ليم.. اإلخ.

وكانت مرحلة التعلم والكت�شاب تت�شمن 

�شماء  ع������داد املطابقة لالأ �������رشورة معرفة الأ

لهية وعلى �شبيل املثال: الأ
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أنو يطابق الرقم 60. له ا الإ

له انليل 50. الإ

له ايا 40. الإ

أيام  ل������ه �ش������ني )القم������ر( 30/ ع������دد ا الإ

ال�شهر.

لهة  أم الالآ م وا حدد 6 وع�شتار امللك������ة الأ

/بي ليت اإيل/ 15.

عداد ومل نذكر  رق������ام والأ حتدثنا عن الأ

ال�شفر! واحلقيق������ة اأن ال�شفر كان معروفاً 

ومنذ البداي������ة واإن مل يكن معروفاً با�شمه يف 

العه������ود ال�شومرية البابلي������ة، حيث اأن هناك 

عبارة ترد على منت لوح على ح�شابات نلمح 

من خالله ح������رج الكاتب وهو يقوم بالعملية 

احل�شابية التالي������ة 20-20، اأي طرح 20من 

نه ي�شيف عب������ارة )ل�شيء( وهو يعني  20 لأ

بذلك اأن نتيجة العملي������ة احل�شابية: �شفر. 

وال�شفر هو الذي عرب عنه حما�شبنا بكلمة: 

ل �ش������يء. وبهذا ال�شفر ال������ذي هو ل �شيء 

وكل �شيء يف احل�شاب������ات نختتم بحثنا هذا 

يف مناه������ج التدري�ص كم������ا عرفتها معاهدنا 

القدمية يف الزمن الغابر.

�لن�ص نقاًل عن ترجمة �شمويل كر�مر من كتاب ن�شوء �لكتابة )بالفرن�شية(.  -1

نقاًل عن كتاب: �لطب يف �أ�شور وبابل:   -2

La	medicine	en	Assyrie	et	en	Babylonie.	
.G.	Contenau	:تاأليف

الهوام�ش:

املراجع:

1-	 Au	temps	de	Babylone.	H.Sagge.
على عهد بابل.

2-	 Histoire	universelle	des	chiffres	Jfran.
رقام �لعام. عد�د و�الأ تاريخ �الأ

3-	 Langage	des	symbols.	D.Fontana.
لغة �لرموز.

4-	 Hammourabi	de	Babylone.
حمور�بي �لبابلي.

5-	 Histoire	de	philosophie	en	Orient.	MOursel.
تاريخ �لفل�شفة يف �ل�شرق.

6-	 Civilisation	assyro	babylonienne.	Contenau-	Dictionnaire	des	chiffres.
�شورية �لبابلية �حل�شارة �الأ
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لقد تبنى الفال�سفة العرب اإجماالً مع بع�ض اال�ستثناء )الغزايل( ما ورثوه 

عن الفال�سفة اليون������ان، فاقت�رصت اأعمالهم على الو�س������ف الكالمي ال�سبيه 

خر. بالفل�سفة مع بع�ض اللمحات بني احلني واالآ

وال يوج������د اأدنى �سك باأن الفل�سفة العربية بنظرتها اإىل املادة كانت فل�سفة 

ذات طاب������ع عقلي ا�ستنتاجي كت�س������ورات اأغلب الفال�سف������ة اليونان، فمعظم 

الفال�سف������ة الع������رب يعتقدون باأن العق������ل قادر عل������ى اإدراك احلقيقة كما اأن 

باحث �شوري.

العمل الفني: الفنان  موفق خمول.

❁

ò

علم الطبيعة 

يف الفل�سفة العربية

❁
معاذ قنرب
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معظمه������م �إن مل يك������ن كلهم يوؤمن������ون بوحدة 

أو يقول������ون مبطابقة  �ملعرف������ة و�حلقيق������ة، �

�لوجود بالعقل مع �ملوج������ود باحلو��س، و�إن 

كان م������ن �ختالف عن ت�س������ور�ت �لفال�سفة 

�ليونان فاإمن������ا يظهر يف غاية يقينهم �ملادي 

وم�سدره، فالفيل�س������وف �ليوناين نظر للعامل 

�ملادي نظرة فني������ة جمالية، على حني جند 

�سالمي نظر للعامل  �أن �لفيل�س������وف �لعربي �لإ

نظ������رة يغلب عليها �لطاب������ع �لديني �إجمالً، 

كما ميكن �لق������ول �إن �لفكر �ملنهجي �لعلمي 

لدى �لفال�سفة �لعرب �مل�سلمني متيز بتتبعه 

�جلزئ������ي للمنهج �ل�ستقر�ئي �لتجريبي على 

عك�������س �لفكر �لفل�سفي �ليوناين �لذي رف�س 

�لتجريب �لفعلي للوقائع �لطبيعية، هذ� على 

�سالميني  �لرغم من �أن ��ستخد�م �ملفكرين �لإ

�لعرب للطريقة �لتجريبية وتطويرها مل تّعد 

لديهم �إل �إج������ر�ء عملي جزئ������ي قيا�ساً �إىل 

�ل�سيغ������ة �لكلي������ة للكون �لتي ظل������ت وبتاأثري 

أو  م������ن �لفال�سفة �ليونان ذ�ت طابع روحاين �

، م�ساف �إليه �لقولبة �لدينية 
)1(

ت�سوري عقلي

يف تف�س������ري جمم������ل �لظو�ه������ر �لطبيعية يف 

�لكون. وهذ� ما �سنحاول تتبعه با�ستعر��سنا 

أه������م �لفال�سفة �لعرب ونظرتهم للعلوم  آر�ء � �

�لطبيعية ب�سكل عام.

املعتزلة:

تاريخي������اً جند اأن اأول من تناول الطبيعة 

واملعرف������ة العلمية تن������اولً فل�شفّياً هم فرقة 

أك������دوا على اعتب������ار العقل  املعتزل������ة الذين ا

مقيا�������ص احلقيق������ة، واأن ال�ش������ك �������رشوري 

أ  للو�شول اإىل اليقني، وقد اأقر املعتزلة مببدا

أ  احلتمي������ة الطبيعية ال������ذي ي�شتند على مبدا

ن  أ�شا�������ص كونه لأ العلية، وعل������ة ال�شيء هي ا

احتياجه اإىل غريه اأمر �رشوري ولكل ظاهرة 

أّن لكل علة معلولً  علّة توجب وقوعها. كما ا

ين�شاأ عنها، والقوانني الطبيعية ثابتة ل تتغري 

وهي تتحكم بظواهر الطبيعة، وهي ما ن�شري 

ج�شام  اإليه بتلك احلتمي������ات املوجودة يف الأ

الطبيعي������ة، حيث يرى النّظ������ام وهو من اأهم 

ج�شام قوانني ثابتة  ممثل������ي املعتزلة اأن يف الأ

وطباع������اً معينة ُقهرت عليها قه������راً وُدبرت 

تدبرياً معيناً وهو نف�ص ما ذهب اإليه اجلاحظ 

الذي يعترب م������ن اأقطاب هذا املذهب، ولكن 

مع ت�شليم املعتزلة باحلتمية الطبيعية فاإنهم 

�شلموا كذلك بوجود �شببية مفارقة للطبيعة 

لهية امل�شوؤولة عن فعل خلق  هي ال�شببي������ة الإ

الع������امل وترتيبه هذا الرتتيب املنظم، وبالتايل 

جن������د اأن احلتمية التي حتدث عنها املعتزلة 

لي�شت كحتمية الفال�شفة الطبيعيني، بل هي 

اأقرب حلتمي������ة ميتافيزيقية تُرجع القوانني 
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الطبيعي������ة لق������وة خارج������ة عنها ه������ي القوة 

مر اإىل اإنكار  ، وقد اأدى بهم هذا الأ
)2(

لهية الإ

مفهوم امل�شادفة والتفاق يف الطبيعة، فكل 

�شياء  �شبب ل������ه م�شبب واإذا كانت بع�������ص الأ

تظهر لن������ا وكاأنها ولي������دة م�شادفة غام�شة 

�شباب  فه������ي يف احلقيقة تكون م�شبب������ات لأ

جمهولة عّنا، وبنمو العلم واملعرفة عند الب�رش 

�شب������اب املجهولة  ن�شتطي������ع اكت�شاف تلك الأ

والعالق������ة بينها وب������ني امل�شبب������ات، وبالتايل 

لوجود مو�شوعي للم�شادفات وكل �شيء يف 

أ�شباب تدل على احلكمة  الكون ي�شري بعلل وا

فعال. لهية يف الأ الإ

واملعتزل������ة اإجمالً مل يكونوا م������ن اأن�شار 

املذه������ب احل�ش������ي يف املع������ارف، فاحلوا�ص 

�شياء على ما هي عليه  عندهم تنقل اإلينا الأ

دون احلكم عليها، وهي ل تتناول كون ال�شيء 

ن احلكم بهذا املعنى  ، لأ
)3(

أو فا�شداً �شحيحاً ا

دراك العقلي، وبالتايل فاإن  هو من وظيفة الإ

التاأثري احل�شي على احلوا�ص ل ينتج معرفة، 

بل ي�شدر عنه اإدراك هو طريق املعرفة.

الكندي:

أم������ا الكن������دي )801-872م( ف������ريى اأن  ا

الطبيع������ة التي هي قان������ون احلركة يف العامل 

جمعول������ة هلل بو�شفه������ا علة و�شبب������اً جلميع 

�شياء املتحرك������ة حيث يقول »اعلم اأن علم  الأ

�شياء  �شي������اء الطبيعي������ة اإنا هو عل������م الأ الأ

ن الطبيعة هي ال�شيء الذي جعله  املتحركة لأ

اهلل علة و�شبباً جلميع املتحركات وال�شاكنات 

�شياء يقت�شي  عن حركة« ومعرفة حقيقة الأ

رب������ع املوجودة لها، وهذا هو  العلم بالعلل الأ

نف�������ص ت�شور اأر�شطو للعلل املادية وال�شورية 

والفاعلي������ة والغائية الت������ي ي�شميها الكندي 

بالعن�رشي������ة وال�شورية والفاعل������ة واملتممة، 

لهذا �شمي������ت ميتافيزيق������ا اأر�شطو والكندي 

وىل على اعتب������ار اأن العامل كله  بعل������م العلة الأ

يف جمموعه واأجزائه معلول لعلة اأخرى ولي�ص 

ن اأجزاءه  وج������وده يف ذاته، والعامل وح������دة لأ

مرتابطة، غ������ري اأن الوحدة في������ه حتتاج اإىل 

موّح������د اأي اإىل علة موح������دة التي هي العلة 

وىل اأو اهلل عن������د الكن������دي. لكن الكندي  الأ

على خالف اأر�شطو رف�ص القول باأزلية العامل 

امل������ادي واأكد حدوث الع������امل وخلقه من قبل 

أزلية الزمان  اهلل، وعليه فقد رف�ص بالتايل ا

نه اعترب اأن الزمان كمية والكميات  واملكان لأ

)4(
ل ميكن اأن يكون لها ل نهاية بالفعل.

الفارابي:

أراد الفاراب������ي )870-950م( كما  لق������د ا

حاول بعده ابن �شينا بناء نظام للكون املادي 

يوفق بني مقت�شيات العقل وبع�ص ال�رشورات 

الدينية، فاملوجودات يف نظر الفارابي توؤلف 

ن الوجود عنده واحد، كما  �شل�شلة مت�شلة لأ

اأن اإبداع العامل وحف������ظ وجوده �شيء واحد، 
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ولي�������ص العامل مظه������راً لوحدة 

لهية فق������ط، لكنه  ال������ذات الإ

اأي�شاً يف نظامه البديع مظهر 

له������ي، ويف نظ������ام  للع������دل الإ

كهذا ت�شب������ح ق�شية العالقة 

ب������ني الواحد والكث������ري نقطة 

وىل  النط������الق والدعام������ة الأ

 ،
)5(

للع������امل الفل�شفي  للبني������ان 

حيث رف�������ص الفارابي مفهوم 

امل�شادف������ة يف الطبيعة موؤكداً 

أ ال�شببي حيث يقول  على املبدا

»ال�ش������يء ل يُعدم بذاته واإل مل 

ي�شح وج������وده، والذي يتوهم 

أنه������ا تُعدم بذاتها  يف احلركة ا

حم������ال، ف������اإن لعدمه������ا �شببا، 

وىل  ف������اإذا بطلت احلرك������ة الأ

تب������ع بطالنه������ا وج������ود حركة 

اأخ������رى.. فال يوجد يف الك������ون طبعاً حادثاً 

أو اختي������اراً حادثاً اإل ع������ن �شبب يرتقي اإىل  ا

ن�شان  �شباب، ول يجوز اأن يكون الإ ُم�شبب الأ

فعال من غري ا�شتناد اإىل  مبتدياً فعاًل من الأ

�شباب عند  « والعل������ل والأ
)6(

أ�شباب خارج������ة ا

الفاراب������ي اإما اأن تكون قريبة معلومة مدركة 

م�شبوطة، واإم������ا بعيدة قد يتف������ق اأن تكون 

م�شبوطة معلوم������ة اأو جمهولة، وقد يحدث 

أ�شباب بعيدة جداً  أم������وراً لها ا اأن يجد العامل ا

أنها  مور ا ف������ال تُ�شبط لبعدها فيظن بتلك الأ

)7(
اتفاقية.

وقد تبن������ى الفارابي نظرية الفي�ص التي 

فالطوني������ة املحدثة  ه������ي امتداد لفك������رة الأ

لن�شاأة الع������امل، وخال�شتها اأن اهلل يعقل ذاته، 

وتعقله لذاته علة �شدور العامل عنه، فهو اإذا 

ل يحت������اج يف �شدور العامل عنه اإىل �شيء غري 

أ عليه ول اإىل حركة  ذاته ول اإىل عر�ص يطرا

آلة خارجة عن ذاته، بل اإن  مل تكن له ول اإىل ا

الع������امل يفي�ص عنه لذاته وبذاته ومنه يفي�ص 
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ول )املوج������ود الثاين( حيث ل  عنه العقل الأ

ي�شدر عن الواحد اإل الواحد.

كم������ا يتحدث ع������ن نوعني م������ن املعرفة: 

وىل معرفة ح�شية تُعنى بدرا�شة اجلزئيات  الأ

ب�شورته������ا املادية التي تخ�ش������ع للمعقولت 

ين واملتى والو�شع والكم والكيف والفعل  كالأ

دراك يتم  والنفع������ال، وه������ذا النوع م������ن الإ

ن�شان  بالق������وى احليوانية التي ي�شرتك بها الإ

دراك  مع احلي������وان، ونح�شل على ه������ذا الإ

بو�شاط������ة احلوا�ص، وكل حا�ش������ة موكلة بنوع 

خبار، اأما املعرفة الثانية فهي املعرفة  من الأ

العقلية التي تخت�ص باإدراك املعاين املجردة 

ن�شان وهي تتم  الكلية، ول ميلكها �ش������وى الإ

بعقل������ه النظ������ري، ويتابع الفاراب������ي النظرة 

العقلي������ة للفال�شف������ة اليونان معت������رباً الفكر 

أ�شا�ص ملعرفة العامل  ال�شتنتاجي العقل������ي هو ا

دراك احل�شي ل  امل������ادي موؤكداً عل������ى اأن الإ

�شياء، بل على خوا�شها  يطلعنا على طبائع الأ

ولوازمها واأعرا�شه������ا وجزئياتها، واإذا �شئنا 

�شياء وجب علينا اأن  اأن نطل������ع على طبائع الأ

دراك احل�شي، وبالتايل  نذهب اإىل ما وراء الإ

�شياء مق�شورة على  فاإن معرفتنا املبا�رشة بالأ

الظواهر ومتولدة من الختبار احل�شي، اأما 

معرفة الكليات والطبائع فال حت�شل لنا اإل 

ن�شان ل   ويف هذا ال�شدد يقول »الإ
)8(

بالعقل.

أ معرفته  ن مبدا يعرف حقيقة ال�شيء البتة لأ

�شي������اء ه������و احل�ص، ثم ميي������ز بالعقل بني  لالأ

املت�شابهات واملتباينات، ويعرف حينئذ  بالعقل 

بع�ص لوازمه وذاتياته وخوا�شه، ويتدرج من 

وعليه 
 )9(

ذلك اإىل معرفة حمملة عن حمققة«

فاإن احلوا�ص عنده لي�شت اإل و�شيلة من اأجل 

أ  احل�ش������ول على املعارف، وه������و ي�شلم باملبدا

العقالين الذي يتح������دث عن وجود املعارف 

النظري������ة بالقوة الفطرية وه������و قريب مما 

ذهب اإليه اأفالطون فيقول »ح�شول املعارف 

ن�ش������ان يكون من جهة احلوا�������ص واإدراكه  لالإ

للكليات من جهة اإح�شا�شه باجلزئيات ونف�شه 

ن  عاملة بالق������وة، فالطفل نف�ش������ه م�شتعدة لأ

وائ������ل واملبادئ، وهي حت�شل  حت�شل بها الأ

له من غري ا�شتعانة باحلوا�ص، بل حت�شل له 

من غري ق�شد من حيث ل ي�شعر به، وال�شبب 

يف ح�شوله������ا له ا�شتعداده له، واحلوا�ص هي 

ن�شانية  الطرق الت������ي ت�شتفيد منها النف�ص الإ

)10(
للمعارف«.

وم������ن خالل هذا املنه������ج يتبنى الفارابي 

مثالي������ة اأفالطون ب�شكلها املح������دث امل�شمى 

فلوطيني������ة عندما يق�ش������م املوجودات اإىل  الأ

أو العقل الذي  أ بالعقل املنفعل ا درجات تب������دا

يحتف������ظ ب�ش������ور املوج������ودات اأي ماهياتها 

دون امل������ادة، فه������و يجرد املوج������ودات ليبقي 

على املع������اين املجردة، فالعق������ل املنفعل هو 

عب������ارة عن مادة م�شتع������دة لقبول املعقولت 
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�شياء وماهياتها  ووظيفته اأن ينت������زع �شور الأ

دون موادها حت������ى ت�شري فيه بالفعل فنف�ص 

الطفل مثاًل عامل������ة بالقوة، فهو يدرك �شور 

ج�ش������ام بو�شاطة احلوا�������ص واملتخيلة، ثم  الأ

ينتقل بعد ذل������ك اإىل اإدراك الكليات فت�شري 

عاملة بالفعل، وهذا يوؤكد مرة اأخرى النظرة 

العقلية للفارابي القائلة بفطرية املعارف، ثم 

ينتقل اإىل العقل بالفعل وهو الذي يكون بعد 

احل�شول على �شور املوجودات حيث ت�شبح 

الذات العاقلة عقاًل بالفعل عندما اكت�شبت 

مامل يكن فيها، فالعقل بالفعل هو العقل بعد 

اإدراكه للمعق������ولت وبعد انتقاله من مرحلة 

الق������وة اإىل مرحلة الفع������ل بو�شاطة املعارف 

املكت�شب������ة، فالعق������ل بالفعل هو ف������وق العقل 

املنفعل حيث حت�شل فيه املعقولت بالفعل، 

اأي اإن للمعق������ولت قب������ل اأن تُعق������ل وج������وداً 

�شياء املادية، ومت������ى انتزعها  بالق������وة يف الأ

�شياء �شارت معقولت بالفعل  العقل ع������ن الأ

ويتم النتقال من الق������وة اإىل الفعل بو�شاطة 

العقل املُف������ارق الفعال الذي يوزع النور على 

العقول الفردية كما ال�شم�ص التي تن�رش النور 

لرتى العني، فنور العقل الفعال يدرك العقل 

والعقل الفعال هو واهب ال�شور للموجودات 

كلها يف عامل حتت فلك القمر )العامل املادي(، 

ن�شانية  ومن هنا يعترب الفارابي باأن املعرفة الإ

�شياء  ن املعرف������ة و�شور الأ يقينية ال�شحة لأ

ه������ي من اأ�شل واحد، وبعده������ا تاأتي مرحلة 

العقل املُ�شتفاد الذي اعتربه اأرقى من العقل 

نه اأ�شب������ح بعد اأن َعِقل املوجودات  املنفعل لأ

اأكرث ابتع������اداً عن املادة واقرتاب������اً من العقل 

الفع������ال، فالعقل املُ�شتفاد ه������و الذي يدرك 

املعقولت املجردة وال�ش������ور املفارقة، وبعد 

�رشاقية بعد اأن يُ�شتكمل  ذلك تاأتي املعرفة الإ

ن�شان باملعقولت كلها حتى ل يخفى  عقل الإ

)11(
عنه �شيء.

ويتحدث الفاراب������ي عن احلركة الدائمة 

فالك فال يوج������د يف العامل املادي �شكون  لالأ

جزاء  فيقول »ل�شك������ون البتة يف �شيء من الأ

ال�شماوية فاإن جميعه������ا متحركة، والكواكب 

أنف�شها  اأي�شاً يف ذاتها متحركة على مراكزها ا

أنه يرف�ص فكرة   كما ا
)12(

يف اأفالك تدويرها«

وجود اخلالء فيقول باأن اخلالء ل وجود له 

أنه ل ابت������داء زماين للحركة وانتهاء زماين  وا

له������ا، لذلك رف�ص فك������رة الفال�شفة اليونان 

الذريني القائلة بوجود جوهر ل يقبل التجزئة 

يف امل������ادة قائاًل: »ل تنتهي املقادير بق�شمتها 

ج�شام من  أ، ول تركب الأ اإىل ج������زء ل يتج������زا

أن������ه ل ياأتلف مما ل  ج������زاء، وا مث������ل هذه الأ

ينق�شم جزء ولحركة ولزمان، ولات�شال اإل 

فالك   وي�شيف باأن الأ
)13(

للحركات امل�شتديرة«

كله������ا متناهية ولي�ص وراءها جوهر ول �شيء 

أنها  ول خ������الء ولمالء، والدلي������ل على ذلك ا
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موج������ودة بالفعل، وكل ما هو موجود بالفعل 

جرام  متناه واإل كان موجوداً بالقوة، وهذه الأ

ال�شماوية جميعها موجودة بالفعل ل حتتمل 

 ويتابع الفارابي نظرة 
)14(

زيادة وا�شتكم������الً.

الفال�شف������ة اليونان باحلديث ع������ن العنا�رش 

ربعة التي تكون العامل املادي والتي ت�شمى  الأ

ربعة فيق������ول باأن اجل�شم  �شطق�ش������ات الأ بالإ

البال������غ يف احلرارة بطبيعة هو النار، والبالغ 

بالربودة بطبعه ه������و املاء، والبالغ يف امليعان 

ر�ص،  ه������و اله������واء، والبالغ باجلمود ه������و الأ

�شطق�شات الطبيعي������ة هي اأ�شول  وه������ذه الأ

)15(
الكون والف�شاد.

ابن �شينا:

أث������ري ابن �شينا )980- على الرغم من تا

ر�شطية وعلم الكالم  1037م( بالفل�شف������ة الأ

فالطونية املحدثة اإل  وترجمة ال�رشي������ان والأ

أنه ا�شتط������اع اأن يبني مذهباً فل�شفياً مكتمل  ا

املنهج والنماء.

يقول ابن �شينا ب������اأن العامل قدمي بح�شب 

الزم������ان اأي اإنه ل يوج������د اأول لزمانه، لكنه 

أ  لي�ص قدمياً بح�شب الذات، اإذ اإن لذاته مبدا

يوجد به بينم������ا القائم بالذات فهو الذي ل 

علة لوجوده عل������ى عك�ص العامل الذي له علة 

، ومن الرباهني التي يقدمها قوله 
)16(

هي اهلل

ب������اأن اهلل تعاىل اإذا كان قد اأحدث العامل فهل 

كان لذلك احلدوث حدث؟ فاإن كان له حدث 

ذهب ذلك اإىل ما ل نهاية حيث لكل حدوث 

حدث، فثبت من ذل������ك اأن احلوادث قدمية 

زل، اأو ل يك������ون للحدوث حدث فيكون  يف الأ

 
)17(

احلدوث قدمي������اً فاإذاً لي�ص للعامل حدوث،

أنه تابع النظ������رة الدينية يف  من ذلك ن������رى ا

آراء فال�شف������ة اليونان يف قدم  توفيقه ب������ني ا

�شالمي بخلق العامل  املادة، وتعالي������م الدين الإ

من العدم، فالزمان مل يحدث حدوثاً زمانياً، 

بل حدوث اإبداع، ل يتقدمه حُمدثه يف الزمان 

واملدة، بل الذات، فال يوجد زمان قبل خلق 

 )18(
الزمان، بل مل يكن قبله �شوى باريه فقط،

فريى اأن القانون مفرو�ص على الطبيعة من 

قوة ميتافيزيقية عليا، اأو من اهلل حيث يرى 

باأن الطبيعة تقوم عل������ى نظام دقيق تتحكم 

�شياء  فيه ال�شببي������ة املو�شوعية موؤكداً باأن الأ

الت������ي ن�شميه������ا اتفاقات ه������ي واجبات عند 

أ�شبابها وعللها، حيث  اهلل تعاىل فاإنه يعرف ا

يقول: »لي�شح اأن يكون يف املوجودات �شيء 

ل ينتهي اإىل ط������رف ول�شيء ينتهي اإىل علة 

�شياء  « كما يوؤكد باأن جميع الأ
)19(

غري معلولة

الطبيعية يف الك������ون تن�شاق اإىل غاية وحيز، 

ول�ش������يء يكون منها جزافاً ول اتفاقاً اإل يف 

النادر، وبالتايل فاإن لها ترتيب حكمي، ولي�ص 

فيه������ا �شيء ُمعّطل ل فائدة فيه، ولي�ص يكون 

ول املباين فيها فعل ق�رشي، من  أ الأ عن املبدا

ه������ذا الت�شور ال�شببي للع������امل يوؤكد ابن �شينا 
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على وح������دة العامل امل������ادي وخ�شوعه لنظام 

ج�شام  وقانون �شمويل واح������د فيقول: »اإن الأ

املت�شابه������ة ال�شور والن������وى حيزها الطبيعي 

واحد وجهتها الطبيعية واحدة، فيعني هذا 

أنه ل يكون اأر�ش������ان يف و�شطني من عاملني،  ا

ون������اران يف اأفقني حميط������ني يف عاملني، فاإنه 

لي�ص يوج������د اأر�ص بالطبع اإل يف عامل واحد، 

جرام، وبني من ذلك  كذلك النار و�شائ������ر الأ

أنه لميكن اأن يكون عامل اآخر غري هذا العامل،  ا

)20(
فالعامل واحد«.

وه������و يذهب مذهب الكن������دي والفارابي 

بالق������ول بامتناع ت�شل�شل العلل اإىل مال نهاية 

ومن ثم فاإنه م������ن ال�رشوري الت�شليم بوجود 

ول، ويتابع النظرة  أو املحرك الأ وىل ا العلة الأ

فالطوني������ة املحدثة بنظرية الفي�ص، فعن  الأ

ول ال������ذي َعِقل نف�شه  اهلل فا�ص العق������ل الأ

فوجد عنه العقل الثاين وهو الفلك املحيط، 

وعنه فا�ص العقل الثالث وهو فلك الكواكب 

الثابت������ة، ث������م العق������ل الراب������ع وفل������ك زحل، 

فاخلام�ص وفلك امل�ش������رتي، فال�شاد�ص وفلك 

املريخ، فال�شاب������ع وفلك ال�شم�������ص، فالثامن 

وفل������ك الزهرة، فالتا�شع وفل������ك عطارد، ثم 

العا�رش وفلك القمر وهو العقل الفّعال وعن 

في�شه جاء عامل م������ا حتت القمر الذي تقف 

، ومن ذلك يقوم 
)21(

جرام ال�شماوي������ة فيه الأ

بتق�شي������م الوجود اإىل واج������ب بذاته وممكن 

بذاته لكنه واج������ب بغريه، وبذلك يكون وفق 

بني القائل������ني بقدم العامل وحدوث������ه، فالعامل 

نه كان يف  ممك������ن بذاته ولكنه واجب بغريه لأ

علم اهلل وما كان يف علم اهلل لبد اأن يكون، 

ن الزمان وجد  والعامل لي�ص حادثاً يف زمان لأ

مع العامل، حترك العامل فوجد الزمان مع هذه 

نه وجد يف علم  احلركة، واإنا كان وجوبه لأ

اهلل فاأخرج������ه اهلل من الوج������ود بالقوة اإىل 

الوجود بالفعل، فالع������امل بالتايل كما كان يف 

اإرادة اهلل قدمي وكم������ا كان باحلركة م�شبوق 

ب������ذات اهلل، وه������و �شب������ق �رشم������دي ليحده 

ول هو عل������ة احلركة،  زم������ان، فاملح������رك الأ

واحلركة هي عل������ة الزمان، والزمان والفلك 

اإذاً خملوق������ات على ال�شواء. مبعنى اآخر يرى 

اب������ن �شينا بق������دم املادة واحلرك������ة والزمان، 

فالع������امل عنده قدمي لقدم علته التي هي اهلل 

واج������ب الوجود بذاته، وتقدم اهلل على العامل 

هو تق������دم بالذات ل بالزم������ان، ووجود اهلل 

يقت�شي وجود العامل معه، حيث يقول: »كل ما 

يكون له اأول واآخر فبينهما اختالف مقداري 

أو معن������وي، فاملق������داري كالوقت  أو ع������ددي ا ا

أو الط������رف والط������رف، والعددي  والوق������ت، ا

كالواحد والع�رشة، واملعنوي كاجلن�ص والنوع، 

آخ������ر بذات������ه، واإن  والوج������ود ل اأول ل������ه ول ا

فر�شنا مب������داأ خللق العامل كما قالت املعتزلة 

ل������زم عنه حمال، فاإنهم يفر�ش������ون �شيئاً قبله 
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وهذا ال�شيء ميكن فيه فر�ص وجود حركات 

خمتلفة مع اإمكان وقوع التقدير فيها، ومكان 

وقوع التقدي������ر فيها يكون مع وجود الزمان، 

ففر�ص اإم������كان وجود احلركات املختلفة مع 

وجود الزمان، فيكون قبل الزمان زمان، فاإذا 

ج�شام موجودة،  كان الزمان موجوداً كانت الأ

فالفلك لي�ص يف احلركة بل مع احلركة ولي�ص 

 فكل حادث 
)22(

يف الزم������ان، بل مع الزم������ان«

يجب اأن ت�شبقه حرك������ة، فاحلركة �رشمدية، 

فيجب اأن يكون ههن������ا متحرك �رشمدي هو 

. فهو كفيل�شوف ل يقتنع باإثبات قدم 
)23(

الفلك

أثبته اأر�شطو، ول باإثبات خلقه من  العامل كما ا

�شالم، بل اأخذ  ل �شيء كما حتدث متكلمو الإ

ما اأخ������ذه الفارابي قبله من نظرية الفي�ص، 

حيث يفي�ص العامل ع������ن اهلل في�شاً �رشورياً 

)24(
فالطونية املحدثة. مر عند الأ كما هو الأ

وهو يق������ول باحلركة املطلق������ة يف العامل 

املادي موؤكداً باأن الفلك كامل يف كل �شيء اإل 

بو�شعه ومكانه، فيتدارك هذا النق�شان فيه 

باحلركة، فحركة الفلك هي كماله، واحلركة 

ج�شام  في������ه كالثبات يف امل������كان الطبيعي لالأ

املتحركة عل������ى ال�شتقامة، فله������ذا تتحرك 

دوم������اً، وعليه ل �شكون البت������ة عند ابن �شينا 

جرام ال�شماوية، فهي جميعاً  يف �شيء من الأ

متحركة والكواكب يف ذواتها اأي�شاً متحركة 

 .
)25(

على مراك������ز نف�شها يف اأفالك تداويرها

وه������و يرب������ط احلرك������ة املكاني������ة بالفاعلية 

الزمانية فيقول: »اإن ق������ال قائل، اإن الزمان 

معن������ى يوجده اهلل تعاىل يف احلركة واإن ي�شاأ 

مل يوجده، قيل له، هل ي�شح اأن توجد حركة 

يف م�شاف������ة ثم ل يكون لتلك احلركة مقدار؟ 

فالزم������ان كونه من الكمية بذات فاإنه مقدار 

ج�شام الفلكية يعمها جميعاً   فالأ
)26(

للحركة«

وال�شكل امل�شتدي������ر واحلركة على ال�شتدارة 

واإن ما يقع عنها اإنا يقع من طبيعة حركتها 

ج�شام عنده اإم������ا ب�شيطة واإما  وقواه������ا. والأ

مركب������ة، والب�شيطة هي الت������ي ل تنق�شم اإىل 

ر�ص  اأج�شام خمتلفات الطبائع، كال�شموات والأ

واملاء والهواء والنار، واملركبة هي التي تنحل 

اإىل اأج�شام خمتلفة ال�شور كالنبات واحليوان، 

ج�ش������ام الب�شيط������ة حارة وب������اردة ورطبة  والأ

وياب�ش������ة، فاإذا تركبت ح�ش������ل من ذلك حار 

خر هو الدخان،  وياب�ص وهو النار وجزءه الآ

وح������ار ورطب وهو الهواء وهو حار متخلخل 

أ�شفله �شببه  ين�شاب منه املاء والربد الذي يف ا

ر�ص، وبارد  خمالطته للبخ������ار املائي قرب الأ

ر�ص  ورطب ه������و املاء، وبارد وياب�������ص هو الأ

ر�������ص وبردها  أيب�ص من الأ حي������ث ل يوج������د ا

�شبب������ه تكاثفها وثقلها، وامل������كان احلار فوق 

أثقل من احلار  مكان البارد، والبارد الياب�ص ا

الياب�������ص، وهذه املكون������ات الكونية الب�شيطة 

�شطق�شات وهي منفعلة بح�شب تفعيل  هي الأ
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املوؤث������رات ال�شماوية، واملوؤث������ر الظاهر فيها 

أم������ا تاأثري الكواكب  هو ال�شم�������ص ثم القمر، ا

خرى فهو خفي،بذلك ميكن القول اإن ابن  الأ

�شين������ا حتدث عن مفهوم التاأثري عن بعد واإن 

كان مل يق�شد ذل������ك باملعنى احلريف للقانون 

العلمي يف �شيغته احلديثة فيقول: »ال�شم�ص 

اإذا اأ�رشقت َحلَلّت و�شّعدت، فاملتحلل الرطب 

بخار، واملتحلل الياب�ص دخان، واإذا ت�شاعدا 

�شعد الياب�������ص وبقي الرطب فريد يف احليز 

البارد يف اجلو فيقط������ر مطراً بعدما انعقد 

 ومن 
)27(

أو ثلجاً اإن جمد ال�شح������اب« غيم������اً ا

هذا الت�ش������ور املنطلق من تعالي������م الفل�شفة 

اليونانية مع نظرته الدينية للعامل يعر�ص ابن 

�شينا نظريته يف خلق الع������امل املادي، فريجع 

ربعة املعروفة  الكون مبجمله اإىل العنا�رش الأ

ر�������ص- الهواء- النار- امل������اء(، فالطبقة  )الأ

ر�������ص القريبة اإىل الب�شاطة،  ال�شفلى هي الأ

والطبقة الثانية الطني، والثالثة بع�شها ماء 

وبع�شها طني جففت������ه ال�شم�ص وهو الرّب، ثم 

يحيط بالرب والبحر الهواء البخاري وهو ذو 

ر�ص، فت�شخن  طبقتني اإحداها تطابق كرة الأ

ر�ص املُ�شخنة ملا  من �شعاع ال�شم�ص املُ�شخن لالأ

يجاورها، والثانية تبتعد عنها فت�شتويل عليه 

الطبيعة التي من جوه������ر املائية وهو الربد، 

ولهذا تكون اأعايل اجلب������ال وموا�شع انعقاد 

أبرد، ثم فوق هاتني الطبقتني جند  ال�شحاب ا

طبقة الهواء الذي ه������و اأقرب اإىل الب�شاطة، 

وف������وق طبقة اله������واء جند اله������واء الدخاين 

أ�شبه  أيب�ص واأ�رشع حركة وا ن الدخان ا وذلك لأ

كيفية بالن������ار، فهو يعلو البخار والهواء اإن مل 

يربد يف الو�شط فينزل ريحاً، واإل عال وطفا 

كرث يحرتق  ف������وق الهواء، وي�شري منت�������رشاً والأ

�شهباً )حي������ث جنده يف�رش مولد ال�شهب على 

ر�������ص ول ياأتي من  أنه متولد من الأ أ�شا�������ص ا ا

الف�شاء الكوين( وفوق هذا كله توجد الطبقة 

ربعة بطبقاتها  النارية، وجميع العنا�������رش الأ

جرام العالية الفلكية، والفلك  تك������ون طوع الأ

واإن مل يكن حاراً ولبارداً، فاإنه قد تنبعث منه 

ج�ش������ام ال�شفلية ح������رارة وبرودة بقوى  يف الأ

)28(
تفي�ص عنها.

وه������و كعامة الفال�شفة الع������رب املتاأثرين 

ر�شطي يوؤك������د على قيمة املعارف  بالفكر الأ

العقلية يف فهم العامل املادي مع عدم اإهماله 

همي������ة املعرفة احل�شي������ة كمعرفة و�شيطة  لأ

لبل������وغ احلقائق فيقول باأن احل�ص طريق اإىل 

معرف������ة ال�شيء ل علمه، واإن������ا يُعلم ال�شيء 

بالفكر والقوة العقلية، والنف�ص تعتقد اأن كل 

ما توجهه ال�شهادة وال�شتقراء والتجربة فهو 

وهام  حق، وقد ل يكون حقاً بل يكون من الأ

الكاذب������ة، والعقول الفّعالة ل يكون لها وهم، 

دراك اإنا ه������و للنف�ص ل للحوا�ص، لكن  والإ

�شياء  ن�شان اأن ي������درك معقولية الأ لي�������ص لالإ
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من دون و�شاط������ة حم�شو�شها، وذلك لنق�شان 

نف�شه واحتياج������ه يف اإدراك ال�شور املعقولة 

 كما يقول: 
)29(

اإىل تو�شط ال�ش������ور املح�شو�شة

»الفكر العقلي ينال الكليات متجردة، واحل�ص 

واخلي������ال تنال اجلزئيات، فاإن احل�ص لينال 

ن�شان املقول على كثريين وكذلك اخليال،  الإ

أو اإدراكها  اأي لي�ص باإمكانها ت�شور الكليات ا

اإل م������ن خالل العق������ل، وعليه ف������اإن احل�ص 

واخليال اأمور ُمعاونة للعقل، فاحل�ص يعر�ص 

على اخليال اأموراً خمتلطة واخليال يعر�شها 

عل������ى العقل، ثم العقل يفع������ل فيها والتمييز 

والتجزئ������ة وياأخ������ذ كل واح������د م������ن املعاين 

ع������م والذاتي  خ�ص والأ مف������رداً، ويرت������ب الأ

والعر�شي، فرُت�ش������م حينئذ يف العقل املعاين 

وىل للمت�ش������ورات ثم يركب منها احلدود،  الأ

اأما من جهة الت�شديق فقد يعني العقل احل�ص 

واخليال من طريق التجربة اأو احلد�ص، وقد 

 وبذلك ي�شتمر ابن �شينا 
)30(

يعينه ال�شتقراء«

بتبني ما ن�شميه بالت�شور الفل�شفي الفطري 

للمع������ارف ال������ذي تبنته الفل�شف������ة العقالنية 

فيق������ول باملعارف الذاتي������ة التي ت�شتغني عن 

التجرب������ة، فالعقل يتع������رف على العامل بغ�ص 

النظر عن تو�شط اجل�شم واحل�ص ويعرب عن 

ذلك قائاًل: »اإن القوة العقلية لو كانت تعقل 

لة اجل�شمانية حتى يكون فعلها اخلا�ص  بالآ

ل������ة اجل�شمانية،  اإن������ا يتم با�شتعمال تلك الآ

لة ول  لكان يجب اأن ل تعقل ذاتها ولتعقل الآ

أنها عقلت، فاإنه لي�ص بينها وبني ذاتها  تعقل ا

آلة،  أنها عقلت ا أو ا آلتها ا آلة، ولي�ص بينها وبني ا ا

آلتها  آلتها الت������ي تدعى ا لكنه������ا تعقل ذاتها وا

أنها عقلت، فاإذاً اإنها تعقل بذاتها ل باآلة..  وا

كم������ا اأن ا�شتداد املوؤثر عل������ى احل�ص ي�شعفه 

وهو لي�ص كذل������ك يف العقل، فاملب�رش ل�شوء 

عظيم ل يب�رش بع������ده اأو عقبه نور �شعيف، 

وال�شامع ل�شوت عظيم ل ي�شمع عقبه �شوت 

مر هو العك�ص يف القوة العقلية  �شعيف، والأ

قوى  مور الأ فاإن اإدامتها للتعقل وت�شورها لالأ

يك�شبها قوة و�شهولة قبول ملا بعدها مما هو 

أو كلاًل فذلك  اأ�شعف منها، واإذا عانت ملاًل ا

لة التي تكل  ل�شتعانتها باخليال امل�شتعمل لالآ

)31(
هي فال تخدم العقل«.

ويرف�������ص ابن �شين������ا كما رف�������ص �شلفه 

الفارابي وجود فكرة اخلالء املطلق يف العامل 

طالق،  املادي فيق������ول باأن املعدوم عل������ى الإ

ليف قوة يُقب������ل بها الوجود من موجده، فال 

يوج������د البتة، واملمكن لي�������ص كذلك فاإن فيه 

 )32(
ق������وة ولذلك يوجد ولولها ملا كان يوجد.

طالق، بل  فالعدم عنده لي�ص ل �شيء على الإ

ل �شيئية ما يف �شيء ما معني بحال ما بعينه 

وهو كون ال�شيء بالقوة ل بالفعل.

كما يرف�ص اأفكار املدر�شة الذرية القائلة 

بوجود اجلواهر املفردة غري املنق�شمة قائاًل 



علم الطبيعة يف الفل�سفة العربية

155 2010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

ج�شام من  اإنه م������ن املحال اأن يكون تاأليف الأ

جزاء ل تقف  أ، فق�شم������ة الأ اأج������زاء ل تتجزا

أ، ولي�ص يجب اأن يكون  عند اأجزاء ل تتج������زا

مكان،  للج�ش������م قب������ل التجزئة ج������زء اإل بالإ

مكان اأحوال بال نهاية،  ويجوز اأن يكون يف الإ

ج�شام ل ينقطع اإم������كان انق�شامها  ف������اإذاً الأ

بالتوهم البتة، فاأما تزييدها فاإىل حد تقف 

عنده، اإذ ل جند مادة غري متناهية ولمكاناً 

غري متناهي، وم������كان اجل�شم لي�ص بُعداً هو 

فيه، بل ه������و �شطح ما يحويه الذي يليه فهو 

)33(
فيه«.

ولبن �شينا فكرة طريفة على مبداأ وحدة 

العلوم حيث يقول: »تعاون العلوم هو اأن يوؤخذ 

م������ا هو م�شاألة يف عل������م مقدمة يف علم اآخر 

وه������ذا على ثالثة وج������وه: اأحدهما اأن يكون 

خ������ر في�شتفيد العلم  اأح������د العلمني حتت الآ

ال�شافل ميادينه من العايل مثل املو�شيقى من 

العدد، والطب م������ن العلم الطبيعي، والعلوم 

وىل، واإم������ا اأن يكون  كلها م������ن الفل�شف������ة الأ

العلم������ان م�شرتكني يف املو�ش������وع، كالطبيعي 

ول ينظر يف  والنجم������ي يف جرم الكل، ف������الأ

جوهر املو�ش������وع والثاين ينظر يف عوار�شه، 

خر  فالناظ������ر يف جوه������ر املو�ش������وع يفيد الآ

باملب������ادئ، كا�شتفادة املنجم من الطبيعي باأن 

احلرك������ة الفلكية يجب اأن تك������ون م�شتديرة، 

واإم������ا اأن يكون العلم������ان م�شرتكني باجلن�ص 

واأحدهم������ا ينظر للن������وع الب�شيط كاحل�شاب 

خر بالنوع املركب كالهند�شة، فالناظر يف  والآ

خر مببادئ كما يفيد العدد  ب�شط يفيد الآ الأ

)34(
الهند�شة«.

ولعلن������ا ن�شتطيع اأن نو�ش������ح تاأثري الفكر 

ر�شطي يف الفكر  الفل�شف������ي ال�شتقرائ������ي الأ

الفل�شفي العربي عند كبار الفال�شفة العرب 

اإذا م������ا ا�شتعر�شن������ا ب�ش������كل �رشي������ع احلوار 

التاريخ������ي ال������ذي دار بني اب������ن �شينا واأحد 

�شالميني  اأعظم علم������اء الع�شور الو�شطى الإ

وه������و البريوين ال������ذي تبنى موقف������اً منهجياً 

ر�شط������و وهو ما �شوف نعر�شه يف  معار�شاً لأ

ال�شطور القادمة.

 فيزي���اء اأر�شطو ب���ني البريوين وابن 

�شينا: 

آراء اأر�شطو  أين������ا اأن ا م������ن املالحظ كما را

م������ع �رشوحها وكانت �شائع������ة عند الكثري من 

فال�شف������ة العرب وامل�شلمني وه������ي ما يطلق 

عليه ا�ش������م الفل�شفة امل�شائي������ة التي كان ابن 

�شين������ا وقبله الفارابي  وبع������ده ابن ر�شد من 

أب������رز ممثليها، ولكن بنف�������ص الوقت ظهرت  ا

تيارات فكرية اأخ������رى تناه�ص هذا الجتاه 

معتمدة عل������ى ثقافتها الوا�شع������ة وا�شتقالل 

الفك������ر العلم������ي لديه������ا واإذا م������ا ا�شتبعدنا 

الجتاهات الدينية جن������د اأن البريوين يعترب 

أبرز ممثلي هذا الجتاه. من ا
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مل يكن اخل������الف بني ابن �شينا والبريوين 

اإجمالً اإل خالفاً  نابعاً من املنطلق الفل�شفي 

للنظر اإىل العامل، وهذا اخلالف نابع من حياة 

جمالية للعامل، فالبريوين  ونظرة كل منهما الإ

كان ميي������ل اإىل الزهد باملال والن�شاء ويقرتب 

م������ن النظ������رة الفل�شفية لكل م������ن اأفالطون 

أبيقور، اأما ابن �شينا فكان �شاب قوي لديه  وا

رغب������ة جاحم������ة للملذات مع تبني������ه الوا�شح 

ر�شطي للوجود. للفكر الأ

وهذا امل������زاج املندفع الف�ش������ويل مل يكن 

ليتالءم مع التاأمل العميق للعامل الذي متتع به 

عامل بحجم البريوين الذي انتقد وب�شكل وا�شح 

أر�شط������و التي تبناها ابن �شينا مبوا�شيع  آراء ا ا

همية يف ذلك  علمية على درجة كبرية من الأ

الع�رش، وعلى �شبيل املثال نذكر اأن البريوين 

آراء اأر�شطو يف احلركة فقال باأن  قد خالف ا

للج�شم املتحرك مدافعه يدافع بها ما يعرت�ص 

�شبيل حركته، وقد اأطلق ابن �شينا على هذه 

ج�شام ذوات  احلركة امليل الق�رشي وهي اأن الأ

�شفل  ميول ثقيلة وخفيف������ة، الثقيلة متيل لالأ

عل������ى، وكلما ازدادت مياًل  واخلفيفة اإىل الأ

كان قبولها للتحري������ك اأبطاأ، لذلك فاإن نقل 

احلج������ر العظيم ال�شديد الثق������ل لي�ص كنقل 

احلجر ال�شغري قليل الثق������ل، وبالتايل جند 

أ�شا�ص  اأن ت�شور ابن �شينا للمكان قائم على ا

ج�شام  ر�شطي ال�شتاتيكي لالأ ت�شور الفكر الأ

حي������ث مل ي�شتطع ت�شور التاأثري يف املكان دون 

مالم�شة، فقال البريوين باأن اليونان و�شفوا 

ثري لي�ص فيه مكان عاطل عن الفعل فوجب  الأ

كرب املخ�شو�شة بالكواكب، اأي  منه متا�ص الأ

اإن نهاي������ة الكرة التي حتت������اج الكواكب اإليها 

يف حركاتها العليا مالحق������ة نهاية الكواكب 

ال�شفل������ى التي فوقها على خ������الف ما تاأوي 

اإليه، اأما راأي الهنود من تباين احلركة فيما 

بينها اإىل موا�شك ي�شل بع�شها ببع�ص حتى 

وىل مع������اً، فرنى البريوين  ت������دور باحلركة الأ

اإجمالً مييل للفيزي������اء الديناميكية الهندية 

اأكرث م������ن الفيزياء ال�شاكنة عند اليونان هذا 

على الرغم من اقتناع������ه بت�شورات اأر�شطو 

ومن بعده بطليمو�ص الرا�شخة يف علم الفلك 

ر�ص، فمع اأنه حتدث  بخ�شو�������ص مركزية الأ

أنه  ر�������ص منطقياً اإل ا ع������ن اإمكانية حركة الأ

راء بطليمو�ص حتى النهاية. ظل خمل�شاً لأ

�شباب التي تقدمها  وقد انتقد البريوين الأ

جرام  فيزي������اء اأر�شطو يف اإن������كار اأن يكون لالأ

ال�شماوية ثقل اأو خفة، يف حني يرى هو عك�ص 

ذلك، كما رف�ص فك������رة اأر�شطو التي تبناها 

الفاراب������ي وم������ن بعده ابن �شين������ا يف احلركة 

أو الدائري������ة الطبيعي������ة للفلك  ا امل�شتدي������رة 

موؤكداً باأن تلك احلركة لي�شت بالطبيعية بل 

رادة، وموؤكداً باأن احلركة  تكون بالق�������رش والإ

ج�شام بال������ذات تكون احلركة  الطبيعي������ة لالأ
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امل�شتقيمة، حيث جند التقاطع الوا�شح مع ما 

اكت�شفت������ه فيزياء العطالة يف الع�شور التالية 

أ�شار اإىل حقيقة  مع غاليليو ث������م نيوتن. كما ا

اأن �رشع������ة ال�شوء هي اأكرب �رشعة ممكنة ول 

ثري ووجود  يوجد اأ�رشع منها، وعن انعدام الأ

اخل������الء قال البريوين »اإذا تقرر عندنا اأن ل 

خ������الء داخل العامل ول خارج������ه، فلَم �شارت 

)35(
الزجاجة اإذا قلبت على املاء دخلها«

كما هاجم البريوين فكرة اأر�شطو يف رف�ص 

مر الذي تبناه  أ وهو الأ اجلزء الذي ل يتجزا

ابن �شينا وقد رد ابن �شينا باأن اأر�شطو اعترب 

املادة قابلة للتجزئة اإىل ما ل نهاية بالقوة ل 

)36(
بالفعل.

أتباع  كما انتقد البريوين رف�ص امل�شائيني )ا

اأر�شطو( لحتمال وجود عوامل اأخرى خمتلفة 

ع������ن عاملنا الذي نعرفه، وبذل������ك يكون اأول 

من حتدت ع������ن عوامل متعددة �شمن املنظور 

الفل�شف������ي التاأملي، فاأكد ب������اأن تلك العوامل ل 

نعرفه������ا لع������دم ا�شتطاعة حوا�شن������ا الك�شف 

عنها كالذي ولد اأعم������ى فهو ل ي�شتطيع اأن 

يفهم معنى الروؤية لو مل ي�شمع من النا�ص ذكر 

الب�رش، وابن �شينا يقبل احتمال وجود عوامل 

اأخ������رى لكنه يدافع ع������ن راأي اأر�شطو باأنه ل 

ميكن اأن يوجد ع������امل اآخر مثل هذا العامل له 

)37(
العنا�رش والطبيعة نف�شها.

وجند خ������الل جدله مع ابن �شينا يعر�ص 

البريوين ع������دة ت�شاوؤلت ي�شاأله������ا لبن �شينا 

ن�شتنت������ج من خالله������ا مدى عم������ق التفكري 

ال�شتقرائ������ي عن������د ه������ذا الرج������ل مقاب������ل 

خفاقات التي وقع به������ا ابن �شينا  بع�������ص الإ

الذي يحاول با�شتمات������ة الدفاع عن التف�شري 

رث  ر�شط������ي للظواه������ر حمافظاً عل������ى الإ الأ

القدمي يف النظر للعامل دون حماولة ا�شتبيان 

الوقائ������ع التجريبي������ة قب������ل الريا�ش������ة التي 

توؤكدها، وعلى �شبيل املث������ال ي�شاأل البريوين 

ج�شام اأي حتولها  عن طبيعة ا�شتح������الت الأ

أم امتزاج  من �ش������كل اإىل اآخر اأهي تداخ������ل ا

أم غ������ري ذلك؟ كاملاء مث������اًل اإذا تبخر اأي�شري  ا

أم تتفرق اأجزاوؤه حتى تغيب عن اإدراك  هواء ا

ر�شطي  الب�رش، ويجيب ابن �شينا باجلواب الأ

املعهود وه������و اأن التغيري يت������م بخلع اجل�شم 

�شورت������ه ومالب�شته �ش������ورة اأخرى وذلك عن 

طريق قبول الهيوىل �شورة ثانية.

�شئل������ة الطريفة الت������ي طرحها  وم������ن الأ

�شياء تنب�شط  البريوين ت�شاوؤله باأنه اإذا كانت الأ

اأي تتم������دد باحلرارة وتتقل�������ص بالربودة فِلم 

تت�شدع القوارير اإذا جمد املاء فيها؟ ويجيب 

اب������ن �شينا باأن النقبا�ص ي�شتدعي خالء ما، 

ناء، ونحن  ومل������ا كان اخلالء حمالً ان�شدع الإ

نع������رف اليوم باأن املاء اإذا جمد ازداد حجمه 

ناء، وقد اعرت�ص  وهذا ي������وؤدي اإىل ت�شدع الإ

البريوين عل������ى هذا اجلواب قائ������اًل اإنه اإذا 
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ناء هو اخلالء للزم اأن  كان �شبب ان�شداع الإ

يكون الن�شداع نحو الداخل ل نحو اخلارج 

)38(
مر يف الواقع. كما هو الأ

- اإخوان ال�شفا

أراء اإخوان  ط������ار ذات������ه ج������اءت ا ويف الإ

أنهم  ال�شف������ا، مع ف������ارق عن ابن �شين������ا هو ا

أنكروا قدم الع������امل، فالكون عندهم مبجمله  ا

حم������دث من اهلل، والك������ون عندهم متحرك، 

فالفل������ك املحيط ه������و ج�شم ك������روي حميط 

خرى وهو �شاكن  فالك الأ �شياء والأ ب�شائر الأ

جزاء  يف مقره ل ينتقل منه، لكنه كتحرك الأ

ف������الك امل�شتديرة  كله������ا، وكل فل������ك م������ن الأ

واخلارجة املركز يدور كل واحد حول مركزه 

اخلا�ص ولو وقف الفلك عن الدوران وقفت 

الكواكب ع������ن م�شريتها والربوج عن طلوعها 

 )39(
وغروبه������ا وبطلت �شورة الع������امل وقوامه.

فالع������امل ل ميكن من ه������ذا العتبار اأن يكون 

نه متحرك حركات خمتلفة باختالف  اأزيل لأ

حوال ل  اأجزائ������ه، واملتحرك واملختل������ف الأ

ن القدمي ال������ذي يكون على  يكون قدمي������اً لأ

حالة واحدة ل يتغري ول ي�شتحيل ول يحدث 

 لكنهم مل يخرجوا عن ت�شورات 
)40(

له ح������ال.

الفال�شفة الع������رب ال�شابقني بالقول بنظرية 

الفي�ص يف خلق العامل املادي، كما انطلقوا من 

ر�ص مركز  نظرية بطليمو�������ص القائلة باأن الأ

الكون وهي كروية وج�شم ثابت ل يدور، وكل 

ج�شام ال�شماوية تدور حولها حيث ت�شورا  الأ

ر�ص  جرام ال�شماوية كاأفالك تدور حول الأ الأ

وهي داخلة بع�شه������ا بجوف بع�ص كحلقات 

أدناها اإلينا ه������و فلك القمر وهو  الب�شل������ة وا

حميط بالهواء من جميع اجلهات، ومن ورائه 

فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم فلك ال�شم�ص 

ث������م فلك املريخ ث������م فلك امل�ش������رتي ثم فلك 

زحل ومن ورائه فل������ك الكواكب الثابتة ومن 

ر�ص مركز  ورائها الفلك املحيط، وكما اأن الأ

ن  الع������امل فاإن ال�شم�ص ه������ي يف و�شط العامل لأ

فوقها خم�ص اأفالك )املريخ وامل�شرتي وزحل 

والكواك������ب الثابتة والفل������ك املحيط( ودونها 

أف������الك )الزهرة وعط������ارد والقمر  خم�������ص ا

والكواكب ال�شيارة تدور 
 )41(

ر�ص( والهواء والأ

ر�ص مثلما ت������دور يف الربوج الثني  ح������ول الأ

ع�رش ودورة كل كواك������ب يف هذه الربوج يعرّب 

 دوران 
ّ

ع������ن �شنة ه������ذا الكوكب مثلما يع������رب

ر�شية، ومن  ال�شم�ص يف الربوج عن ال�شنة الأ

اأجل اختالف ح������ركات الكواكب يف ال�رشعة 

أزم������ان اأدواره������ا حول  بط������اء اختلف������ت ا والإ

أ�������رشه كروي ال�شكل  ر�������ص، وج�شم العامل با الأ

و حركات اأفالك������ه كلها دورية، والعامل املادي 

هو دون فل������ك القمر واأول دائرة فلك القمر 

ثري وهي كروي������ة نارية حادثة  هي دائ������رة الأ

م������ن حترك فلك القمر وه������ي دائرية وردية 

متموجة م�شتديرة ينحط منها اإىل العامل قوى 
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نارية، والنار التي يف العامل هي منها، ويكون 

و�شوله������ا للع������امل بو�شول ن������ور ال�شم�ص وهي 

احلرارة وهي تقوى يف ال�شيف وت�شعف يف 

ال�شت������اء، ومن حتتها توج������د دائرة الزمهرير 

وهي كروية لونها اأزرق وحتمر، وحدوثها من 

ر�ص ومنها  الهواء والبخ������ار ال�شاعد عن الأ

ينبع������ث اإىل العامل ما يح������دث يف ال�شتاء من 

مط������ار والرطوبة، ومن  ال������ربد والثل������وج والأ

حتتها دائرة الن�شيم وهي م�شتديرة ممتزجة 

ولونها بل������ون ال�شماء تبي�ص باإ�رشاق ال�شم�ص 

والقمر والكواكب ت�ش������يء يف النهار وتُظلم 

بالليل وه������ي معتدلة تربد بال�شتاء بتاأثري قوة 

الزمهرير وحتم������ى يف ال�شي������ف بتاأثري قوة 

ثري، وبعد دائرة اله������واء هناك دائرة املاء  الأ

ر�ص، وبعد دائرة  وهي م�شتدي������رة حتيط بالأ

ر�ص وهي الرتاب وهي  املاء هن������اك دائرة الأ

أ�شود كثيفة وجامدة وعليها  م�شتديرة ولونها ا

)42(
دميني. يكون �شكن الآ

أك������د اإخ������وان ال�شفا عل������ى وجود  كم������ا ا

أو الفراغ  المت������الء راف�شني فكرة اخل������الء ا

يف الع������امل حي������ث يقولون »قد ظ������ن قوم من 

فالك واأطباق  أه������ل العلم اأن بني ف�ش������اء الأ ا

ال�شم������اوات موا�شع فارغ������ة واأن وراء الفلك 

املحي������ط ج�شم اآخر وخ������الء بال نهاية، وكال 

ن الربهان العقلي  احلكم������ني ل حقيقة له، لأ

أثبت اخلالء غري موجود اأ�شاًل ل خارج  قد ا

ن معنى اخلالء هو املكان  العامل ول داخله، لأ

الف������ارغ الذي ل متمكن في������ه، واملكان �شفة 

ج�شام وهو َعر�ص ول يقوم اإل  من �شفات الأ

  
)43(

باجل�شم ول يوجد اإل معه«.

- الغزايل

أوائل  يعترب الغزايل )1059- 1111م( من ا

من غري الطريق������ة املاألوفة للفال�شفة العرب 

يف النظ������ر اإىل املادة عندما اأدخل ال�شك اإىل 

املعارف احل�شية، وقد اتبع يف تفكريه منهجاً 

خمالف ملنهج معظم الفال�شفة العرب فبدلً 

م������ن اأن يُ�شند املعرفة اإىل العقل الذي �شرنى 

كيف وجه ل������ه �شالح النقد، راح ي�شندها اإىل 

مي������ان ويبني باأن العق������ل ل ي�شلح كو�شيلة  الإ

مي������ان، فالعلم  للمعرف������ة ما مل يق������م على الإ

أو  احلقيقي عنده ه������و انك�شاف ل اكت�شاف ا

ا�شتقراء.

أ باملح�شو�شات قائاًل  وال�شك عن������ده ب������دا

أت������ي الثقة باملح�شو�شات، واأقواها  أين تا »من ا

حا�شة الب�رش التي حني تنظر اإىل الظل فرتاه 

واقفاً غري متحرك وحتكم بنفي احلركة، ثم 

بالتجربة وامل�شاه������دة بعد �شاعة تعرف باأنه 

أن������ه مل يتحرك دفعة واحدة بغتة،  متحرك، وا

بل عل������ى التدريج ذرة ذرة حت������ى اإنه مل تكن 

حالة وقوف، وتنظر تلك احلا�شة اإىل الكوكب 

دل������ة الهند�شية تدل على  فرتاه �شغرياً ثم الأ

ر�ص مبق������دار، هذه واأمثاله  أن������ه اأكرب من الأ ا
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من املح�شو�ش������ات يحكم في������ه حاكم احل�ص 

باأحكامه، ويكذبه حاكم العقل، فقلت: بطلت 

أي�ش������اً »ثم انتقل لل�شك  الثقة باملح�شو�شات ا

بالعقليات قائ������اًل »لعله ل ثقة اإل بالعقليات 

وليات كقولنا باأن الع�رشة اأكرب  التي هي من الأ

ثبات ل يجتمعان  من الثالثة، واأن النفي والإ

يف ال�شيء الواح������د فتقول املح�شو�شات: من 

أين تاأمن اأن تك������ون ثقتك بالعقليات كثقتك  ا

باملح�شو�ش������ات؟ كنت واثقاً ب������ي، فجاء حكم 

العق������ل فكذبن������ي، ولول حك������م العقل لكنت 

ت�شتم������ر عل������ى ت�شديقي، لع������ل وراء اإدراك 

العق������ل حاكم������اً اآخر اإذا جتلى ك������ّذب العقل 

يف حكم������ه كما ك������ّذب العقل حك������م احل�ص،  

دراك ل يعني ا�شتحالة  وع������دم جتلي ذلك الإ

 واأهم امل�شائل الت������ي يُخالف فيها 
)44(

ذل������ك«

الغزايل الفال�شفة ه������ي مذهبهم باحلوادث 

ال�رشوري������ة، حيث عرفنا اأن الفال�شة العرب 

وبتاأثر من اأر�شطو يرون اأن القرتان املُ�شاهد 

�شب������اب وامل�شببات هو  يف الوج������ود ب������ني الأ

اقرتان تالزم بال�������رشورة، فلي�ص يف املقدور 

م������كان اإيجاد ال�شبب دون م�شبب، ول  ول بالإ

وجود للم�شبب دون �شبب، اأما الغزايل فريى 

خط������ورة هذه الفكرة الطبيعية للعلية فيتجه 

�شاع������رة لي�شتم������د منه مادة  نحو ت������راث الأ

ي�شوغه������ا �شياغة كاملة يف اإن������كار العالقة 

ال�رشورية الالزمة بني العلة واملعلول، حيث 

أ�شباباً  أنكر الغزايل جدوى العل������ل بو�شفها ا ا

موؤثرة بالن�شبة اإىل النتائج وامل�شببات، واعترب 

�شباب ظواهر تفارق امل�شببات ولي�شت  باأن الأ

ه������ي علتها، بل ذه������ب اإىل اأن اقرتان ال�شبب 

وامل�شبب لي�ص من ال�رشورة يف �شيء لكنه من 

قبي������ل العادة التي تكون������ت عندنا من تكرار 

املالحظة فيقول »اإن القرتان بني ما يُعتقد 

بالعادة �شبباً وما يُعتقد م�شبباً لي�ص �رشورياً 

عندنا، بل كل �شيئني لي�ص هذا ول ذلك هذا، 

خر، ول  ول اإتيان اأحدهما يت�شمن اإثبات الآ

خر، فلي�ص من �رشورة  نفي������ه يت�شمن نفي الآ

خر ولمن �رشورة  وجود اأحدهما وج������ود الآ

خر«،  عدم وج������ود اأحدهما عدم وج������ود الآ

لكن ما هو احلل م������ن هذا املاأزق، هنا جند 

الغ������زايل يدخل النظ������رة الدينية حيث يقول 

»ثم �شفى اهلل ذلك املر�ص يّف وعادات النف�ص 

اإىل ال�شحة والعتدال ورجعت ال�رشوريات 

العقلية مقبولة موثوقاً بها على اأمن ويقني، 

مل يكن ذل������ك بنظم دليل وتركي������ب كالم، بل 

بنور قذفه اهلل تعاىل يف ال�شدور، ذلك النور 

هو مفتاح اأكرث املعارف »وبذلك نفى الغزايل 

أ ال�شببي������ة الطبيعي ل�شال������ح القانون  مب������دا

على وبذلك عاد ليتابع نظرة  املفرو�ص من الأ

أنكر  الفال�شف������ة الع������رب ال�شابقني بع������د اأن ا

مقدماتها فيقول »يجب اأن تعلم باأن الطبيعة 

م�شخّرة هلل تع������اىل ل تعمل بنف�شها، بل هي 
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فالقول باأن 
 )45(

م�شتعملة من جه������ة فاطرها«

ول والوحي������د لكل �شيء  اهلل ه������و ال�شبب الأ

ه������و الذي حمل الغزايل عل������ى اإنكار التالزم 

�شباب وامل�شببات الطبيعية  ال�رشوري بني الأ

فيقول باأنه ل يوجد يف العامل اإل فعل املوجد 

املُريد، اأما فعل الطبيعة فال حقيقة له، ففعل 

الح������رتاق للقطن مثاًل لي�������ص �شببه النار بل 

اهلل، فالنار هي جماد ل فعل لها ومن املمكن 

أراد اهلل ذلك؟، وبالتايل  األ حترق القطن اإذا ا

ف������اإن القرتان ال�شببي ب������ني النار والحرتاق 

ه������و اقرتان عندنا بالعادة وامل�شاهدة التي ل 

أو املوت  تدل على ح�شول الح������رتاق بالنار ا

بج������ز الرقبة، بل تدل على ح�شول الحرتاق 

عند وجود النار وهذا ل ي�شمح لنا با�شتنتاج 

هذا التعاقب ال�������رشوري، وهذا يعني اإنكار 

ال�شببي������ة الطبيعية اإنكاراً تام������اً، ول يوجد 

أ  يف تاريخ الفل�شفة العربي������ة من هاجم مبدا

ال�شببية بهذا العنف كما فعل الغزايل، ويبدو 

�شب������اب الت������ي حملته عل������ى اإنكار هذا  اأن الأ

أ ترجع اإىل ت�شور ديني يقوم على ترك  املبدا

باب املعج������زات مفتوحاً، فه������و مل ينكر فعل 

�شباب كلها  فع������ال والأ الطبيع������ة اإل ليعلق الأ

، ومن هنا جنده يف�شل العلم 
)46(

ب������اإرادة اهلل

لهام  ال������ذي يح�شل يف القلب ع������ن طريق الإ

ال�ش������ويف على العلم ال������ذي يح�شل بطريقة 

ال�شتدلل والتعلّم، وقد حتدث البع�ص عن 

أ�شبقية الغزايل عل������ى هيوم يف نقده للعلية،  ا

لكنن������ا نرى مع فوؤاد زكري������ا باأن الغزايل كان 

ينتقد العلية لكي يدعم املفهوم الغائي للعامل 

يف حني اأن هي������وم ومن جاء بع������ده انتقدوا 

أ العلي لكي يو�شعوا م������ن نطاق العقل  املب������دا

العلمي اإىل جم������الت اأرح������ب، فالعقل عند 

الغزايل قادر على الو�شول اإىل احلقيقة وهو 

جار جمرى ق������وة الب�رش بالعني، واإذا وقع يف 

ال�شك ا�شتطاع اأن ينقذ نف�شه منه بالتعر�ص 

لهية ول������ول ذلك ملا خرج العقل  للنفحات الإ

م������ن ال�شك من ذلك نقول باأن الغزايل مل يكن 

على ثقة تامة بالعل������وم الطبيعة وكان اأقرب 

لهية التي تو�شل  اإىل اإنكاره������ا لول العناية الإ

اإليه������ا فيقول »اأما الطبيعي������ات فاحلق فيها 

م�ش������وب بالباط������ل، وال�شواب فيه������ا م�شتبه 

باخلط������اأ، فال ميكن احلك������م عليها بالغالب 

واملغلوب«.

أنه يرد بعنف على القول بقدم العامل  كما ا

أنه العامل املادي له بداية ومن ثم  موؤكداً على ا

فهو خملوق من قدرة عليا فريد على القائلني 

بقدم العامل قائاًل »مب تنكرون على خ�شومكم 

نه يوؤدي اإىل  اإذا قال������وا، قدم العامل حم������ال، لأ

عدادها ول  اإثبات دوران الفل������ك ل نهاية لأ

ر�شادها، مع اأن له������ا �شد�شاً وربعاً  ح�������رش لأ

ون�شفاً فاإن فلك ال�شم�ص يدور يف �شنة وفلك 

زحل يدور يف ثالثني �شنة فتكون اأدوار زحل 
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ثل������ث ع�������رش اأدوار ال�شم�������ص واأدوار امل�شرتي 

ن�ش������ف �شد�ص اأدوار ال�شم�������ص فاإنه يدور يف 

عداد  أنه ل نهاية لأ اثني ع�رش �شنة ثم كم������ا ا

دورات زحل، ل نهاية لدورات اأعداد ال�شم�ص 

)بعب������ارة اأخ������رى اإذا كان العامل اأزيل ل نهائي 

فاإننا بالتايل ل ن�شتطي������ع اأن نح�شب دورات 

ج������رام التي يج������ب اأن تك������ون ل متناهية  الأ

أنن������ا ن�شتطيع ذل������ك فالعامل اإذاً  كذلك ومبا ا

أن������ه ثلث ع�رشة، بل  حم������دود يف الزمان( مع ا

دوار احلركة امل�رشقية التي لل�شم�ص  ل نهاية لأ

يف اليوم والليلة مرة، )كان حتى ذلك الع�رش 

ر�������ص مركز الكون  ل ي������زال الت�ش������ور اأن الأ

ج������رام تدور حولها ه������و ال�شائد( وعليه  والأ

اإذا كان الع������امل ل نهائي فكيف تكون حركات 

          
)47(

اأجزائه متناهية«.

ويوؤكد الغ������زايل باأن لي�ص قبل خلق العامل 

أو م������الء اإل بالتوهم ال������ذي ا�شتنبطه العقل  ا

الفل�شف������ي على اعتب������ار اأن الوهم يعجز عن 

أ اإل مع تقدير قبل له، كما  فه������م وجود مبتدا

ج�شام  يعج������ز الوهم عن اأن يق������در تناهي الأ

فيما يلي الراأ�ص مثاًل اإل على �شطح له فوق 

متنا�شي������اً اأن الفوق والقبل هما خملوقان مع 

 وهذه الفكرة لي�شت اإل امتداد 
)48(

خلق العامل،

للفك������ر الن�شبي ال������ذي تبناه خ������الل انتقاده 

لوج������ود العلة احلتمية يف العامل وبذلك يكون 

عرب ب�ش������كل غري مبا�رش عن فك������رة النظرية 

الن�شبية التي اعتربت اأن الزمان واملكان جزء 

من الكون ل وعاء له.

وكما اأكد اأن الع������امل له بداية يوؤكد نهاية 

العامل املادي وه������و بتحليله يقرتب –واإن كان 

يق�ش������د غايات اأخ������رى- م������ن الكت�شافات 

العلمي������ة احلديث������ة، فه������و يرد عل������ى فكرة 

جالينو�������ص التي تبناها ابن �شينا باأن العامل ل 

ن ال�شم�ص مثاًل اإذا  يقبل العدم وهو اأبدي لأ

كانت تقبل الع������دم لظهر فيها ذبول يف مدة 

ر�شاد الدالة على مقدارها منذ  مدي������دة والأ

اآلف ال�شنني ل تدل على ذلك املقدار، فلما 

أنها  ماد الطويلة دل على ا مل تذبل يف هذه الآ

ل تف�شد، ويرد الغ������زايل باأن املقدمات التي 

ا�شتند عليها جالينو�ص غري �شحيحة منطقياً 

كقوله باأن ال�شم�ص اإذا كانت تف�شد لبد واأن 

تذبل، فال يوجد رب������ط منطقي بني الذبول 

والف�ش������اد، فالذبول هو اأحد وجوه الف�شاد ل 

عل������ه ذانية له ول يبعد اأن يف�شد ال�شيء بغتة 

وهو على ح������ال كماله، وبالت������ايل قد تنعدم 

أنه  ال�شم�������ص مبا�رشة دون �رشط الذبول، كما ا

ر�شاد عدم ذبولها  من غري املمكن معرفة الأ

اإذ ق������د يكون مقدار الذب������ول موجوداً ولكن 

)49(
بن�شب ب�شيطة غري مكت�شفة.

ابن ر�شد

لق������د اعرت�ص بداية اب������ن ر�شد )1126- 

1198م( عل������ى ال�ش������ك الذي تبن������اه الغزايل 
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ليعود بفكرة احلتمية ذات الطابع الغائي اإىل 

الطبيعة فذهب اإىل اأن اهلل تعاىل قد اأودع يف 

�شباب ال�رشورية التي تكمن وراء  الطبيعة الأ

�شباب ال�رشورية هو  امل�شبب������ات واأن جحد الأ

جحد لل�شانع وجحد للعقل، لذلك جند ابن 

ر�ش������د من اأن�شار ال�رشورة العقلية حيث يرد 

�شباب  على الغزايل بقوله »اإن اإنكار وجود الأ

الفاعل������ة التي ت�شاه������د يف املح�شو�شات قول 

�شف�شطائي، ومن ينفي ذل������ك لي�ص يقدر اأن 

يعرتف ب������اأن كل فعل لبد له من فاعل، واأما 

فعال  �شباب مكتفية بذاتها من الأ اأن هذه الأ

أو اإنا تت������م اأفعالها ب�شبب  ال�ش������ادرة عنها، ا

من خارج اأو مفارق اأو غري مفارق فاأمر لي�ص 

معروف������اً بنف�شه وهو مما يحت������اج اإىل بحث 

وفح�ص كبريين، واأما اأن املوجودات املُحدثة 

أ�شب������اب )فاعل وم������ادة و�شورة  أربع������ة ا لها ا

وغاية( فذلك �شيء معروف بنف�شه، وكذلك 

كونها �رشورية يف وج������ود امل�شببات وخا�شة 

الت������ي هي جزء من ال�شيء والتي ت�شمى مادة 

اأو �رشط������اً اأو �شورة، والعق������ل لي�ص هو �شيء 

أك������رث من اإدراكه للموجودات، وبه يفرتق عن  ا

�شباب فقد  �شائر القوى املدركة، فمن رفع الأ

رفع العقل واأبطل العلم« 

وق������د اأخذ ابن ر�شد ع������ن اأر�شطو القول 

وىل، واخللق عنده لي�ص �شوى  باأزلية املادة الأ

خراجها من القول اإىل  حتريك تلك امل������ادة لإ

الفعل، فالع������امل عن������ده اأزيل التغيري وهو يف 

جملت������ه واحد ل يجوز عليه العدم ول ميكن 

اأن يكون على غري ما هو عليه، ولي�ص هناك 

ن  من اإيج������اد من عدم ول عدم بعد وجود لأ

كل ما يحدث فهو خروج من القوة اإىل الفعل، 

ومن الفعل اإىل الق������وة، واملوجودات التي يف 

عامل الكون والف�شاد مركبة من مادة و�شورة، 

ن املادة اإذا مل تكن 
أزليتان لأ واملادة وال�شورة ا

أزلية مل يك������ن للكون والف�ش������اد مو�شوع اأول  ا

أزلية العامل   وعليه تك������ون ا
)50(

يحم������الن عليه،

زلي������ة املادة وال�شورة التي  نتيجة �رشورية لأ

أزلية احلركة  ترتكب منها املوجودات، كما اأن ا

مت�شلة باأزلية الزم������ان، وجميع هذه املعاين 

أزلية اجلواه������ر التي هي  مت�شلة مبفه������وم ا

مبادئ �شائر املوجودات،فالعامل متحرك منذ 

زل ول������ه حمرك اأزيل يحركه، هذا املحرك  الأ

زيل الذي عنه ي�شدر نظام العامل وحركته  الأ

 )51(
الدائم������ة خليق باأن ي�شمى �شان������ع العامل.

أننا اإذا  أزلية العامل قائم������ة على ا وحجت������ه يف ا

ت�شورنا اأن اهلل قد خلق العامل يف زمن مل يكن 

فيه الع������امل موجوداً من قبل ف������اإن فعل هذا 

لهية، واإن  اخللق يغري �رشورة م������ن الذات الإ

رادة القدمية هلل، فاإن فعل  اأخذن������ا بفكرة الإ

رادة  لهية والإ اخللق ه������ذا يغري من الذات الإ

رادة على هذا الوجه  ن الإ بال�رشورة، ذلك لأ

تقت�ش������ي عزماً حمدثاً يجع������ل من اهلل يفعل 
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بع������د اأن كان ل يفع������ل وهذا ل يجوز يف حق 

اهلل تعاىل، وعليه فاإن العامل اأزيل يف الزمان، 

ف������اإذا كان اهلل قدمياً بال������ذات اأي م�شتغنياً 

يف وج������وده ع������ن الغ������ري ول اأول لوجوده يف 

الزمان،فاإن العامل ق������دمي بالزمان اأي اإنه مع 

كون������ه ل اأول له يف الزم������ان فاإنه حمتاج يف 

وج������وده اإىل غريه، وبذلك يكون الوجود عند 

ول هو  أ�شكال، الأ ابن ر�شد يعود اإىل ثالث������ة ا

زيل، والثاين  لهي القدمي بذاته والأ الوجود الإ

ج�ش������ام املادي������ة يف الع������امل املخلوقة  ه������و الأ

أم������ا الثالث فهو الو�شاطة بينهما  والفا�شدة، ا

وهو الع������امل ككل القدمي يف الزمان واملوجود 

ول. ومبا اأن العامل  ع������ن �شيء هو الفاع������ل الأ

أي�ش������اً ل متناهي فهو  ل متناه������ي فالزمان ا

من ذل������ك موج������ود بالق������وة ولي�������ص بالفعل 

الذي يعد حد للزم������ان، فالزمان ل متناهي 

أزلية احلركة،  م������ن طرفيه ويعود ذل������ك اإىل ا

فالزمان لحق من لواحق احلركة يلزم له ما 

يلزم لها، وعليه ف������اإن وجود الالمتناهي هو 

وجود بالقوة ولي�ص بالفع������ل اإذ يوجد دائماً 

�شيء خارج عنه من جهة الكم، وذلك اإما يف 

الذهن كانق�شام املقدار اإىل غري نهاية، اأو يف 

الوجود كاحلركة يف الزم������ان والف�شاد، واإن 

وجود احلوادث واحلركات بع�شها قبل بع�ص 

أو بعد بع�ص )امل�شتقبل( اإنا هو  )املا�ش������ي( ا

وج������ود بالعر�ص ل بالذات، واإذا كان ت�شل�شل 

املتقدم واملتاأخر فيها ت�شل�شاًل بالعر�ص وكان 

الت�شل�ش������ل يقت�شي زماناً م������ا ميتد فيه ويتم 

ب������ه، فاإن وجود الزمان من زاوية النظر هذه 

هو وجود بالعر�ص ولي�ص بالذات، ول ميكن 

اأن يفه������م الالتناه������ي الذي ي�ش������ف الزمان 

من طرفيه املا�ش������ي وامل�شتقبل اإل على هذا 

النح������و، وبالتايل الت�شل�ش������ل الالمتناهي بني 

)52(
احلوادث يكون العر�ص ل بالذات.

والعامل عنده ي�شري وفق نظام حتمي غائي 

ل ميكن اإل اأن يكون ما هو عليه، ولو تعطلت 

حركة من حركات ه������ذا الكون ف�شد النظام 

والرتتي������ب، وظاهراً اأن هذا النظام يجب اأن 

يكون تابعاً للعدد املوجود يف هذه احلركات 

أو اك������رث ل ختل النظام  واإن������ه لو كان������ت اأقل ا

أو كان نظاماً اآخر، واأن عدد هذه احلركات  ا

اإما عن طريق ال�رشورة يف وجود ما ها هنا 

)هنا يتكلم عن ال�������رشورة احلتمية الكامنة 

�شياء( واإما عن طريق  يف النظ������ام الكوين لالأ

ف�شل اأي ما هو �رشوري لوجود الكائنات  الأ

أ الغائي   )حيث يتابع هن������ا املبدا
)53(

ر�شية الأ

الذي حتدث ب������ه اأر�شطو( وبذلك يوؤكد على 

املطلق يف الكون كموجود ل متناهي ل يقبل 

م������كان ول من حيث  التغي������ري ل من حيث الإ

الوج������ود فيق������ول »اإن توهم ك������ون العامل اأكرب 

أو اأ�شغ������ر لي�ص �شحيح������اً بل هو ممتنع، ول  ا

يلزم الفال�شفة الذين يعتقدون اأن العامل لي�ص 
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ميكن اأن يكون اأ�شغر مما هو عليه ول اأكرب، 

ولو جاز اأن يكون عظم اأكرب من عظم، ومير 

ذل������ك اإىل غري نهاية، جلاز اأن يوجد عظم ل 

آخ������ر له، ولو جاز ذل������ك لوجد بالفعل عظم  ا

 لذلك جنده 
)54(

ل نهاية له، وذلك م�شتحيل«

رف�ص نظريات الفي�ص التي تبناها الفارابي 

وابن �شينا موؤكداً القول باأن الواحد ل ي�شدر 

اإل الواح������د يجعل اهلل مفتق������راً اإىل العقول 

املفارقة خللق الك������رثة وهذا حمال، كما يقر 

اب������ن ر�شد باأن قان������ون ال�شببية ل ي�شتند اإىل 

�رشورة عقلية، بل اإىل واقع ي�شاهد باطراد، 

أ�شا�ص  وم������ع ذلك يرى ب������اأن ال�شببية تبق������ى ا

العق������ل واملنطق والعلم قائاًل باأن العقل لي�ص 

�شيئاً اأكرث من اإدراكه املوجودات باأ�شبابها وبه 

يف������رتق عن �شائر الق������وى املدركة، فمن رفع 

)55(
�شباب فقد رفع العقل. الأ

ومن ت�شليماته الغائي������ة رف�ص ابن ر�شد 

يل الذري عن������د الذريني  فك������رة القان������ون الآ

اليون������ان، فالعامل عنده ق������دمي وحمدث، فهو 

م������ن حيث مادته قدمي، وم������ن حيث ال�شورة 

�شكال التي جتري عليه من قبل ال�شانع  والأ

اأي اهلل حم������دث، كما يوؤكد اب������ن ر�شد فكرة 

ال�شببي������ة مبا تنط������وي عليه م������ن ال�رشورة، 

�شباب  لكنه يعت������رب اأن ه������ذا الن�شق م������ن الأ

وامل�شبب������ات الطبيعي������ة هو م������ن �شنع اهلل. 

فالعامل عنده بجميع ما فيه خا�شع لنظام ل 

أتق������ن منه ول اأمت منه، واإذا  ميكن اأن يوجد ا

كان العامل اأزيل وكان������ت عالقته باهلل عالقة 

العل������ة باملعلول وج������ب اأن يكون كل �شيء فيه 

 وبالتايل ي�شبح 
)56(

مقيداًً بنظ������ام وترتي������ب،

أ�شا�������ص اجلربية  الع������امل حتمياً قائم������اً على ا

لهي������ة فيقول »اإن كل م������ا يتحرك حركات  الإ

حمدودة يل������زم عنها اأفعال حمدودة منتظمة، 

وال�شم������اوات تتح������رك م������ن ذاته������ا حركات 

حمدودة يلزم عنها يف املوجودات التي دونها 

أفع������ال حمدودة ونظام وترتي������ب به قوام ما  ا

دونها من املوجودات، فاأما اأن حركاتها يلزم 

عنها اأفعال حمدودة بها قوام وحفظ احليوان 

والنبات واجلماد فذلك معروف بنف�شه عند 

التاأمل، فاإنه ل������ول قرب ال�شم�ص وبعدها يف 

أربعة، ولو  فلكه������ا املائل مل يكن هناك ف�شول ا

ربعة مل������ا كان النبات ول  مل يك������ن الف�شول الأ

احلي������وان ول جرى الكون على نظام يف كون 

�شطق�ش������ات بع�شها من بع�ص على ال�شواء  الأ

أنه لو بعدت  لينحفظ بها الوجود، مثال ذلك ا

ال�شم�ص اإىل جهة اجلن������وب برد الهواء جهة 

مطار وكرث كون ال�شطق�ص  ال�شمال فكانت الأ

املائي، وك������رث يف اجلنوب تول������د ال�شطق�ص 

الهوائي، ويف ال�شيف يحدث العك�ص، وهذه 

فعال التي تُلف������ى لل�شم�ص من قبل القرب  الأ

والبع������د تُلفى للقمر وجلمي������ع الكواكب فاإن 

أربعة  له������ا اأفالكاً مائلة وهي تفع������ل ف�شولً ا
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يف حركاتها الدوري������ة، وقد اأعطى ابن ر�شد 

ج������رام ال�شماوي������ة حي������اة واإرادة ممثل������ة  لالأ

ج�شام ال�شماوية حية  باحلركة قائاًل ب������اأن الأ

مدركة لعظم اأجرامها و�رشف وجودها وكرثة 

ج�شام  ن�ش������ان هذه الأ أنواره������ا، واإذا تاأمل الإ ا

العظيمة احلي������ة الناطقة املحيطة بنا ونظر 

اإىل عنايته������ا مبا ها هن������ا وهي غري حُمتاجة 

اإىل ذلك يف وجودها، علم باأنها ماأمورة بهذه 

احل������ركات وُم�شخرة ملا دونها من احليوانات 

 
)57(

مر كله هلل تعاىل والنباتات واجلماد، والأ

»بذلك يكون اأكد غائية الكون احلتمية رغم 

أنه اأرجعه������ا حلكمة اإلهية بحتة، حيث يوؤكد  ا

ب������اأن كل ما يف العامل هو حلكمة، واإن ق�رشت 

ع������ن فهم الكثري منها عقولن������ا، واإن احلكمة 

ال�شناعية اإنا يفهمه������ا العقل من احلكمة 

الطبيعية، فاإذا كان العامل م�شنوعاً واحداً يف 

غاي������ة احلكمة، فهنا �رشورة حكيم واحد هو 

ر�ص  الذي افتقرت اإىل وجوده ال�شموات والأ

فقد ظهر عنده بال�شتقراء اأن 
 )58(

وم������ا فيها.

جميع ما يظهر يف ال�شماء هو ملو�شع حكمة 

�شباب الغائية، واإذا كان  غائية و�شبب من الأ

م������ر يف احليوان كذلك، ف������اأوىل اأن يكون  الأ

جرام ال�شماوية. اأي�شاً يف الأ

ويوؤمن ابن ر�شد مببداأ حيوية العامل املادي 

ككل فالعامل عنده واع������ي قائم على احلركة 

حيث يقول »اإن كمال احلي مبا هو حي هي 

احلركة، واإنا حلق ال�شكون احليوان الكائن 

الفا�ش������د بالعر�ص وذل������ك اأن التعب والكالل 

أنه  اإنا يدخل على هذا احلي������وان من قبل ا

هيولين، واأما احليوان الذي ل يلحقه تعب 

ول ن�ش������ب، فواج������ب اأن تك������ون حياته كلها 

وكماله يف احلركة، فاحلركة هي مثله اخلا�ص 

.
)59(

الذي من اأجله وجد«
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ن�ص������ان لغة ال�صخرية حتى يخفف بها ع������ن الكوارث ال�صغرى  اكت�صف الإ

أو يُباغت بها. ومن جه������ة اأخرى ا�صتطاع اأن يفل�صف  والك������رى التي تواجهه، ا

هذه الوقائع املوؤملة وي�صفي اإليها روح النكتة. 

حداث  ميكننا اعتبار هذا امليل اإىل روح الدعابة وال�صخرية يف مواجهة الأ

ن�صان، وتكون -اأحياناً- فوق طاقة حتّمله مبثابة تعزيز  املوؤمل������ة التي ت�صيب الإ

روح املقاومة لديه.

باحث واأديب �شوري

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمه.

❁

ò

فل�ســـــفة ال�ســــــخرية

❁
عبد الباقي يو�سف
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ن�سان على  اإنها ت�سري اإىل مدى اإ�رصار الإ

تقّب������ل مر احلي������اة مثل تقب������ل حلوها، وهنا 

ن�سان نف�سه �سد حتى حالت  ن هذا الإ يح�سّ

ال�ستفزاز الت������ي يواجهها يف تفا�سيل حياته 

اليومية.

أو  ال�سخ�������ص ال�ساخر �س������واء كان فناناً، ا

�سخ�س������اً عادياً يلزم املجتمعات يف كل جتمع 

نه يحق������ق �سيئاً م������ن التوازن يف  �سكن������ي، لأ

تفا�سيل احلياة اليومية للنا�ص. 

هن������اك راأي للفيل�س������وف الوجودي زورن 

كريكغور ي������رى فيه اأن اأهمي������ة املهرج تكمن 

يف ال������دور الذي يلعب������ه بطريقة غري مبا�رصة 

للتخفي������ف م������ن املاآ�س������ي التي يع������اين منها 

النا�ص.

أيه على �سكل مقطع   ي�سور الفيل�سوف را

اأدبي يقول فيه: /حدث ذلك يف م�رصح حيث 

�سّبت النار يف اأجنحته، فخرج املهرج ليحّذر 

النّظ������ارة م������ن الكارثة املحدق������ة بهم، و�سج 

اجلمه������ور بال�سحك والت�سفي������ق ا�ستح�ساناً 

لنكتت������ه، وكلم������ا زاد امله������رج يف تعنيفه������م 

وحتذيرهم، زاد ال�سجيج وال�سحك/. 

يت�سح من هذا املقطع اأهمية وجود �سخ�ص 

يحمل روح النكت������ة حتى عند وقوع الويالت 

واملاآ�سي، هذه النكتة التي تخفف عن النا�ص، 

وترّوح عنهم بع�ص ال�شيء، فالتغلب على ما 

ه������و ماأ�شاوي يف احلياة ليت������م اإل بو�شيلتني 

فقط هما: الدين، وال�شخرية كما يرى اأحد 

الفال�شفة. 

اإذا نظرن������ا اإىل م�شهد م������روع يقوم فيه 

امله������رج بالتخفيف ع������ن النا�������ص من خالل 

اإ�شفاء روح ال�شخري������ة، فينتابنا اإح�شا�ص اأن 

هذا ال�شخ�ص املهرج ميتلك عينا ثالثة يرى 

بها ما ليراه غريه. 

بن������اء عل������ى ه������ذا ال�شتق������راء، ميكنني 

القول باأن املال ن�������رش الدين /جحا/ مل يكن 

اأقل �شاأناً م������ن احلكيم /اأحيقار/ من خالل 

اأهمي������ة وج������وده يف النا�ص، ذل������ك اأن الثاين 

ول يقول نكتة، وكانت  كان يق������ول حكمة، والأ

النكت������ة اأحياناً جتل������و يف روح احلكمة لدى 

اأحيقار، كم������ا كانت احلكمة جتلو اأحياناً يف 

روح النكت������ة لدى جحا، ولذلك يقال اإن لكل 

جمتمع جح������اه، ولكل جمتمع اأحيقاره. ميكن 

اأي�شاً مالحظة �شم������ات م�شرتكة بني مالمح 

وجه املهرج، ومالمح وجه الفيل�شوف. 

لننظر اإىل: اجلاحظ.. توفيق احلكيم.. 

�شوبنهور.. جحا.. �شاريل �شابلن.. اإ�شماعيل 

أذك������ر اأن بع�ص نقاد ال�شينما  يا�شني، ولعلي ا
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اأطل������ق على �ش������اريل �شابلن لق������ب: /املهرج 

 
)1(

الكوين/

يتمت������ع ال�شاخ������ر به������ذه اخل�شو�شية يف 

امت������الك وجه �شاحك ب������اك يف اآن، فيمكن 

اأن ت�شحك حد القهقه������ة، واأنت تنظر اإليه، 

وميكنك اأن تبكي ح������د النحيب، واأنت ترنو 

اإىل تلك الق�شمات. 

اإن ما ي�شفي على ال�شاخر روح ال�شخرية، 

امتالك������ه لهذه اخل�شو�شي������ة يف الوجه، فاإن 

فقد هذه امليزة، ا�شتعان بوجه �شناعي جعله 

وجه������ا م�شتعارا له، وهنا يح������اول اأن يعّو�ص 

ذلك بدقة احل������ركات البهلوانية، والتالعب 

لفاظ.  بحركات الأ

دب  ال�شخرية واالأ

همية  دب بنماذج بالغة الأ يحفل تاريخ الأ

بداع������ات ال�شاخرة، وقد ا�شتطاع هذا  من الإ

دبي اأن يتمتع بخ�شو�شية  اللون من التعبري الأ

حتى ن�شتطيع اأن نقول مثاًل: اإن جورج برنارد 

�شو هو فيل�شوف �شاخر، واإن عزيز ني�شني هو 

كاتب �شاخر. 

دب  وميكنن������ا قراءة ناذج هام������ة من الأ

العرب������ي تتن������اول �شيكولوجي������ة ال�شخ�شي������ة 

 
)2(

ال�شاخرة.

دب  ن�شان ال�شاخ������ر يف الأ �شخ�شي������ة الإ

باتت م������ن ال�شخ�شيات املميزة، كون الكاتب 

ال�شاخ������ر ينتقيها م������ن قاع البيئ������ة املحلية، 

همية يف تلك  وكانت هذه ال�شخ�شية بالغة الأ

بداعات. الإ

كان ال�شخ�������ص ال�شاخر يظه������ر باأ�شكال 

أنه  أل������وان وهيئات خمتلفة، يظهر تارة على ا وا

حداث  أنه معتوه يفل�شف الأ بهلول، وتارة على ا

والوقائع، اأو جم������ذوب، واأحياناً مييل البطل 

يف مراحل وق������وع املاآ�شي البالغ������ة عليه اإىل 

مر يف م�رشحيات  �ش������يء من ال�شخرية كما الأ

)3(
�شك�شبري.

مل������اين  كذل������ك ا�شتع������ان الفيل�ش������وف الأ

فريدريك نيت�شة ب�شخ�شية ال�شاخر يف عمله 

الكبري /هكذا تكل������م زراد�شت/ عندما ظهر 

ذاك ال�شخ�������ص ال�شاخر م������ن اجلبال وغدا 

ينذر النا�ص قائاًل: /احلياة يف خطر/. 

كما ا�شتعان الفن������ان ال�شوريايل �شلفادور 

دايل ب�شخ�شي������ة املهرج يف الكثري من اأعماله 

الت�شكيلي������ة، ب������ل كان دايل نف�شه يتقم�ص يف 

وقات �شخ�شي������ة املهرج، ويتزيا  كثري م������ن الأ

أو زياراته  بزيه حتى عند افتت������اح معار�شه، ا

أماك������ن عام������ة، اأو يف بع�������ص ت�رشفاته،  اإىل ا

وحتى اأحاديثه. 

كم������ا اأن مذهب ال�شوريالية ا�شتفاد كثرياً 
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م������ن لعب������ة ال�شخري������ة، اإن 

أه������م دعائمه  مل تك������ن اأحد ا

أندري������ه بريتون - ا ويوؤك������د 

ال�شوريالية-  بيانات  وا�شع 

مثل هذا التاأثر بقوله: الكل 

لهام  ما هو الإ يعرف جيداً 

ول �شبيل اإىل اإخطائه. فهو 

ال������ذي زّود حاجات التعبري 

زم������ان  كل  يف  ال�شامي������ة 

أنه  ومكان. ويقال يف العادة ا

موجود )يف( اأو غري موجود، 

واإذا مل يوجد فاإن �شيئا مما 

ن�شاين  ي�شدر عن احلذق الإ

وباحليلة  بامل�شلحة  امل�شاب 

املنطقي������ة وبالتمك������ن املكت�شب م������ن اجلهد 

لميكن اأن ي�شلينا غيابه.

لية ورواية   اإن هذه الثمار هي الكتابة الآ

حالم، تتمي������ز يف وقت معا باأنها الوحيدة  الأ

الت������ي توفر مواد تقديرية رفيعة للنقد الذي 

يبدي يف املي������دان الفني حرية غريبة، وباأنها 

متّكن من اإعادة ت�شنيف عام للقيم ال�شعرية، 

وباأنها ت������زود مبفتاح ق������ادر اأن يفتح اإىل ما 

عماق الذي  لنهاية ذلك ال�شندوق املتعدد الأ

ن�شان.  ي�شمى الإ

ويف كتاب������ه /اأمام ال�شتار/ يرى: �شيحكم 

التاريخ وحده اإذا كانت البيانات التي جعلتها 

الوجودية تظهر حديثاً يف املقدمة قادرة على 

أو اإذا كان جنمها  القي������ام مبثل هذا ال������دور، ا

لي�شيء �شوى حقبة انتقالية ق�شرية.. لي�ص 

هنا جمال البت يف امل�شاألة ال�شائكة التي هي 

�شطورة هو اأي�شاً  معرفة ما اإذا كان انعدام الأ

أ�شطورة  أ�شط������ورة واإذا وجب اأن يرى في������ه ا ا

اليوم. فعلى رغم الحتجاجات العقالنية كل 

�شيء يجري الي������وم كما لو اأن اأعمالً �شعرية 

وت�شكيلية معينة، حديث������ة ن�شبيا تتمتع على 

ذه������ان بق������درة تفوق م������ن كل جانب تاأثري  الأ

العمل الفني. 
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أم������ا جيم�ص جوي�ص، �شاح������ب رواية /  ا

عولي�ص/ الذائعة ال�شيت فكان يردد: /ل�شت 

اإل مهرجا ايرلنديا، اأو جوكرا كبريا يف هذا 

العامل/. 

وبطبيع������ة احلال لميكنن������ا جتاهل هذه 

فكار  داب، وه������ي تكون عادة اإىل جانب الأ الآ

اجلادة الت������ي اأي�شا متيل يف اأجزاء منها اإىل 

لغ������ة ال�شخرية كما نلح������ظ على �شبيل املثال 

لدى فريدريك نيت�شه، وهنا اأقتطف مقطعا 

من كتابه الهام /هكذا تكلم زراد�شت/. يقول 

فيه: 

اإّنه الليل: هي ذي الينابيع الفّيا�شة ترفع 

�شوتها يف حديث م�شموع، وروحي

ا نبع فّيا�س.  هي اأي�شً

ن، اإّنه الليل: هي ذي اأغاين املحّبني ت�شتيقظ االآ

ا  وروحي هي اأي�شً

اأغنية حمّب.

ن، �شيء يف داخلي مل ُي�شكَّ

وال �شيء ي�شّكنه يريد اأن يرفع �شوته.

ا لغة  ظماأ اإىل احلّب ي�شكنني، يتكّلم هو اأي�شً

احلّب.

آه ليتني كنت لياًل! لكن تلك هي  نور اأنا: ا

وحدتي، 

اأن اأكون متمنطًقا بحزام من نور.

ا، لكم كنت �شاأكرع من  آه، لو كنُت قامًتا وليليًّ ا

ثدي الّنور!

ا اأّيتها الكواكب ال�شغرية امللتمعة  واأنِت اأي�شً

وحباحب ال�شماء الرّباقة،

 لكم كنت اأوّد لو اأيّن اأباركك، واأنعم ب�شعدة نْيل 

هبتك ال�شوئّية.

لكّنني اأحيا داخل نوري اخلا�ّس، واأمت�ّس 

األ�شنة اللهب الطالعة مّني.

ال اأعرف �شعادة املتناولني، وغالبا ما حلمت باأّن 

ال�رسقة ال بّد اأن تكون اأكرث

خذ.   متعة من االأ

تلك هي فاقتي: اأن ال تكّف يداي اأبًدا عن 

العطاء، وذلك هو ح�شدي: اأن اأرى عيوًنا ملوؤها 

االنتظار وليايَل ُي�شيئها ال�شوق.

يا َل�شقاء كّل املانحني 

 يا لك�شوف �شم�شي 

يا للرغبة املتعّط�شة اإىل الرغبة

يف �شيء ما

يا للجوع احلارق الذي يف ال�شبع

اإّنهم يتناولون من يدي؛ لكن ترى هل اأمل�س 

خذ والعطاء هّوة، واإّن اأ�شغر  روحهم؟ ما بني االأ
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كرثها تعّذرا على التجاوز. الفجوات الأ

رغب يف اأن اأ�شيء  جوٌع يطلع من جمايل، واإيّن الأ

اإىل كّل الذين اأنريهم، والذين اأجود عليهم اأريد 

اأن اأ�رسقهم.

هكذا اأنا اأتعّط�س اإىل ال�شوء.

اأ�شحب يدي حلظَة متّدون اأيديكم اإيّل: 

متاًما مثل ال�شالل يرتّدد وهو يف غمرة التدّفق 

كذا اأنا اأتعّط�س اإىل ال�شوء.

ثرائي هو الذي يتدّبر مثل هذا االنتقام، 

حابيل تنبع من وحدتي. ومثل هذه االأ

�شعادتي التي يف العطاء ا�شُتنفذت يف العطاء، 

وف�شيلتي اأنهكها زخمها اخلا�س.

من يظّل على الدوام مينح يرتّب�س به خطر اأن 

يفقد احلياء،

 ومن يوّزع على الدوام ي�شيب يده وقلبه �شكر 

الَكَنب من فرط التوزيع.

عيني مل تعد تدمع خلجل ال�شائلني، 

ويدي غدت اأ�شلب من اأن ت�شعر بارتعا�شة 

يدي املليئة. االأ

ما الذي جرى لدموع عيني وزغب قلبي؟

يا لوحدة كّل املانحني! يا ل�شمت كّل امل�شيئني

�شمو�س كثرية حتوم يف ف�شاءات خالء،

وكلَّ نف�س قامتة حتّدثها بنورها؛ اأّما اأنا فال 

تنب�س يل بكلمة.

اأوه، عداء النور لكّل ما هو م�شيء، بال رحمة 

مي�شي النور يف طريقه.

عماق ق�شوتها جتاه كّل م�شيء،  حاملًة يف االأ

باردًة اإزاء ال�شمو�س، هكذا مت�شي كّل �شم�س.

مثل عا�شفة مت�شي ال�شمو�س يف مداراتها؛ 

تتبع اإرادتها التي ال تنثني:

 تلك هي برودتها.

وحدكم اأنتم اأّيها القامتون الليلّيون ت�شتمّدون 

دفاأكم من امل�شيئني!

 ووحدكم ترت�شفون احلليب وكّل �رساب منع�س 

من �رسع الّنور.

آه، جليٌد من حويل، ويدي حترتق ملالم�شة كّل  ا

جليدّي.

آه، ظماأٌ ي�شكن روحي ويتوق اإىل عط�شكم   ا

آه، مِل ينبغي علّي اأن اأكون نوًرا  اإّنه الليل: ا

وعط�ًشا ملا هو ليلّي ووحدة!

ن مثل  اإّنه الليل: هي ذي رغبتي تنفجر يَف االآ

نبع، رغبتي تريد احلديث. 

اإّنه الليل: هي ذي الينابيع الفّيا�شة ترفع 
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�شوتها يف حديث م�شموع.

ا نبع فّيا�س. وروحي هي اأي�شً

ن،  اإّنه الليل: هي ذي اأغاين املحّبني ت�شتيقظ االآ

ا اأغنية حمّب. وروحي هي اأي�شً

كان اللج������وء اإىل ال�شخري������ة حالة يحاول 

دب������اء التعبري عن املاآ�شي التي  من خاللها الأ

أو ت�شيبهم ب�شفة  ت�شيب العامل ب�شفة عامة، ا

خا�شة. 

اإنها املعاناة التي تدف������ع اإىل التعبري عن 

أ�شكال  هولها من خالل اللج������وء اإىل اإحدى ا

ال�شخري������ة، وهنا علينا األ نن�شى تلك املعاناة 

هوال التي وقفت خلف كل  ال�شديدة، وتلك الأ

دبية الكربى التي تقدمت  بداعات الأ تلك الإ

للب�رشية. 

دب اإىل �شخرية هادفة  اأحياناً ميي������ل الأ

حتم������ل �شيئا من مرارة الواقع، وهي �شخرية 

تدعو النا�ص اإىل اليقظة والنتباه كما �شاأورد 

يف احلكاية التالية: 

�شحي������ح اأن �شكان هذه املدين������ة النائية 

ل يعتم������دون على الع�ش������ل كوجبة يومية يف 

غذائه������م ل�شبب اأو�شاعه������م املالية املتدنية، 

أنهم ل ي�شتخدموه البتة،  لكن هذا ل يعن������ي ا

�ش������واء كان ذلك نوعاً من العالج، اأو يف �شهر 

رم�ش������ان، اأو عندما يحل مبلغ مو�شمي جيد 

دفعة واح������دة على بع�شهم في�شتغل الفر�شة 

ويبتاع �شيئاً منه قبل نفاذ املبلغ يف املتطلبات 

الرئي�شية التي ل تنتهي، وحينذاك ميكن اأن 

ولده وهو ي�شاركهم  ت�شمع رب اأ�رشة يتمتم لأ

تناول الع�شل الذي يبدو وكاأنه قدم من كوكب 

اآخر: لنذق الع�شل ولو مرة واحدة يف ال�شنة، 

وك������م �شنة �شاأم�شيها بينك������م حتى ناأكل فيها 

ع�شاًل.  

أ يت�شع بقوة  رغم ذلك ف������اإن الكالم ب������دا

حول ما يقول البع�ص باأن ثمة رائحة كريهة 

بداأت تظهر من������ه، واأن طعمه اختلف متاماً 

عن املاألوف.  

مر  اعتق������د هذا البع�������ص يف البدء اأن الأ

يع������ود اإىل غ�ص يقوم به بع�������ص جتار الع�شل 

الذي������ن يجلبون������ه م������ن املرب������ني يف الق������رى 

وىل على بع�ص  ويعتمدون يف بيعه بالدرجة الأ

النف������وذ والوجهاء الذين  ثرياء واأ�شحاب  الأ

يعي�شون يف الدرجة املعي�شية املمتازة.  

بي������د اأن ه������ذا العتقاد تزح������زح عندما 

أنف�شهم اإىل بع�ص مربي  ذهب هوؤلء التجار ا

النح������ل املوثوق بهم يف ق������رى جماورة، ف�شكا 

املربون ذات ال�شكوى لل�شائلني وهم يرددون 

العبارة ذاتها وكاأنهم اتفق������وا عليها م�شبقاً: 

أنا نالحظ هذا التغيري املفاجئ على  اأجل بدا
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ع�شلنا حتى وهو يف �شهده، يا جماعة مل نعد 

نحتمل الرائح������ة الكريهة التي بداأت تقتحم 

علين������ا بيوتنا خا�شة يف اللي������ل عندما تهب 

ن�شمة ه������واء ون�شتيقظ عل������ى رائحة كريهة 

أنفا�شنا.   كاأنها ت�شد ا

عندئذ انهال������ت ال�ش������كاوى اإىل مديرية 

التموي������ن من خمتلف �رشائح النا�ص للنظر يف 

مر الغام�ص. ومن طرف اآخر جتمهر  هذا الأ

مرب������و النحل من بع�ص القرى واملناطق اأمام 

باب مديرية التموين طالبني التدخل الفوري 

ج������راء ك�شف ح�ّشي عل������ى النحل الذي هو  لإ

م�شدر رزقه������م الوحيد واإيجاد اأدوية �شافية 

له اإن كان به داء.  

ا�شتقبلهم مدير التموين وهو مل يخف باأنه 

أك������رث من �شهر ُح������رم ال�شتمتاع بتناول  منذ ا

ملعقة ع�شل يف ال�شباح ب�شبب هذه الرائحة 

وىل  يام الأ أنه يف الأ الكريهة التي تفوح منه، وا

لكت�شاف الرائحة كان يتناول ملعقة �شغرية 

أنه  أنفا�شه ويغم�������ص عينيه، بيد ا وه������و ي�شد ا

ين�ش������ى ط������رح املو�ش������وع يف جمل�������ص املدينة 

�شغال املرتاكمة عليه، ووعد املربني  ب�شبب الأ

مر لبي������ان ال�شبب  أن������ه �ش������وف يتدخل يف الأ ا

ومعاجلته.  

قبل اأن يخرج هوؤلء بلحظات ولج مدير 

ال�شحة قائاًل باأن مديريته تتلقى يومياً اأكرث 

من �شك������وى وات�شال ب�شبب الرائحة الكريهة 

هذه، فقال له مدير التموين اأمام املربني باأن 

جراء  علي������ه اأن ي�شكل جلنة �شحية ح������الً لإ

الك�شف على النحل والع�شل معاً.  

بيوته������م  اإىل  املرب������ون  اآب  حلظت������ذاك 

أيام جلنة  مطمئن������ني لتلحقه������م بعد ثالث������ة ا

من خرية خرباء ال�شح������ة والتموين بح�شور 

ج������راء ك�شف  مدي������ري التموي������ن وال�شحة لإ

مبا�رش على خاليا النحل وحتليل هذا الع�شل 

م������ن عدة خاليا. اأم�ش������ت اللجنة نحو ع�رش 

�شاع������ات متوا�شلة من العم������ل، اأخذ خاللها 

اخلرباء العين������ات الالزمة كافة وطلبوا مهلة 

حتى يُجروا حتليالت متاأنية عليها يف خمابر 

م������ر ي�شتعينون  خمت�ش������ة، واإن ا�شتدع������ى الأ

مبخابر حديثة يف العا�شمة.  

ا�شتغرق عمل اخلرباء �شهراً كاماًل وقيل 

اإنهم ا�شتعان������وا باأطباء بيطريني للك�شف عن 

جمموع������ات من النحل، وانته������ت اللجنة اإىل 

اأن كتب������ت يف تقريرها ب������اأن النحل هو ذات 

أل������وف، لكن الع�شل يحتوي  النحل املحلي املا

عل������ى عنا�رش غريب������ة يجهل������ون م�شدرها، 

واأو�شت باأف�شلية عدم ا�شتخدام هذا الع�شل 

نه يخلو من عنا�رش الع�شل الطبيعي، وهو  لأ
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بالتايل فاقد لعنا�رش التغذية الطبيعية، كما 

أنه يوؤذي ال�شحة من الناحية الطبية، ورمبا  ا

أو الطر�ص، اأو ح�رش البول  ي�شبب العم�������ص، ا

عندما يُ�شتخدم بكرثة.  

أذيع������ت هذه املعلومات يف النا�ص ب�شورة  ا

آكل������ي الع�ش������ل ب�ش������ورة خا�شة  عام������ة، ويف ا

كالري������ح، فامتنعوا القرتاب من رائحته مما 

اأدى اإىل توقي������ف املربني توقيف������اً نهائياً عن 

بي������ع غرام واحد من الع�ش������ل خالل �شهريني 

متتالي������ني، حتى اإن البع�������ص راأى باأنه �شوف 

يحرق النحل واخللية معاً ما دام ي�شكل على 

كاهله عبئاً مادياً ومعنوياً، اأما عندما يُ�شاأل 

اأح������د اأ�شحاب النحل ع������ن اأحوال نحله فال 

يرتدد من قذف اجلمل������ة ال�شعبية الدارجة: 

/خري ما منه.. دخانه عمانا/ حيث اأن بع�ص 

اأولد مربي النحل قد نُقلوا اإىل امل�شايف ب�شبب 

الرائحة الكريهة التي تفوح من اخلاليا وهي 

روائ������ح �شبيهة بروائح �شم������ك فا�شد م�شلطة 

على بيوتهم لي������اًل نهاراً. ومرة اأخرى اجتمع 

هوؤلء وع������ادوا اإىل مدير التموي������ن ي�شاألونه 

حاًل. مل يرتدد م������ن مواجهتهم بالواقع قائاًل 

ب������اأن كل جهود اللجن������ة ف�شلت يف اإيجاد حل 

لهذه امل�شكلة، وعند ذاك رفع �شماعة الهاتف 

مت�ش������اًل مبدير ال�شحة علّه تو�شل اإىل �شيء 

جديد لريد به على هوؤلء.  

فقال له مدير ال�شحة بنربة مرتبكة باأنه 

نه اأجرى  كان عل������ى و�شك احل�شور اإلي������ه لأ

ات�ش������الً للتو م������ع املديرية العام������ة لل�شحة 

طارحاً امل�شكلة، ثم بن������ربة منخف�شة اأردف: 

أ ال�شحف  لكنه������م وبخوين بقوله������م: األ تقرا

أمل نخ�ش�������ص ملديريتك ا�شرتاكاً يف  املحلية، ا

ه������ذه ال�شحف يا ح�������رشة املدي������ر، امل�شاألة 

لي�شت مقت�رشة عل������ى مدينتك وحدها، اإنها 

عامة يف كل املدن.  

عند ذاك تغرّي ل������ون مدير التموين وهو 

ينظر من خلف نظارته اإىل املربني وقد اأح�ص 

اأن التوبيخ ذاته موجه اإليه كونه مل يّطلع على 

�شبوع الفائت الذي بداأت  ال�شحف خالل الأ

فيه بع�ص ال�شحف بطرح املو�شوع يف زوايا 

الرد على �شكاوى املواطنني.  

اأردف مدير ال�شحة: يا �شيدي، بعد هذا 

التوبيخ اأخربوين ب������اأن جميع خرباء املديرية 

العام������ة لل�شحة عج������زوا عن اإيج������اد هذا 

ال�شبب الغريب الذي طراأ على الع�شل.  

�شكراً يا حكيم. قالها مدير التموين   -

واأغلق ال�شماعة قائ������اًل للمربني باأن يعودوا 

ن امل�شكلة عامة وغري مقت�رشة  اإىل بيوتهم لأ

على مدينتهم.  

ثن������اء كان ق������د اختفى رجل  يف ه������ذه الأ
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أبن������اء املدينة مع زوجته واأولده  جمنون. من ا

ال�شبع������ة ملدة �شهر، وع������اد اإىل الظهور فجاأة 

ليخ������رب النا�ص باأنهم كان������وا يف مهمة للبحث 

ع������ن �شبب الرائح������ة التي غ������دت تفوح من 

الع�شل والتي اأ�شبحت حديث ال�شاعة، وقال 

باأنه و�شع يده على بيت الداء.  

قال البع�ص م�شتهزئاً: كالم جمانني.  

وق������ال بع�ص اآخر: خذ احلكمة من اأفواه 

املجانني.  

وب������ني ه������ذا وذاك و�ش������ل اخل������رب ملدير 

التموي������ن الذي مل ي������رتدد من دع������وة الرجل 

أنا ل  ملقابلته، بي������د اأن الرجل رف�ص قائاًل: ا

مطل������ب يل عنده، اإذ كان ل������ه عندي مطلب 

فلياأت اإىل بيتي.  

عندم������ا قيل ذل������ك ملدي������ر التموين ركب 

�شيارة اأخرى غري �شيارت������ه املعروفة دون اأن 

ي�شطحب ال�شائق واجت������ه مع دليل اإىل بيت 

املذكور، فلم يجداه يف البيت.  

وعلموا م������ن زوجته باأنه موجود يف اأحد 

غلب.   �شوارع �شوق املدينة على الأ

ا�شط������ر مدير التموي������ن اأن يجوب �شوق 

املدينة �شارعاً �شارعاً بحثاً عن الرجل اإىل اأن 

وجده يف �شوق الهال يدفع عربة بيليا �شغرية 

عليها حوائج رجل ليو�شلها اإىل منزله.  

أ�شار الدليل اإليه وهو يقول كاأنه و�شع يده  ا

على كنز تائه: هذا هو املجنون يا �شيدي.  

فوق������ف مدي������ر التموي������ن يف منت�ش������ف 

الطري������ق منادي������اً اإياه. اأطل������ق �رشطي ال�شري 

لل�شي������ارة الواقفة �شفرياً ظان������اً باأنها �شيارة 

أ�شار  اأحد املوظفني، بي������د اأن مدير التموين ا

لل�رشط������ي اأن مي�شك برقب������ة الرجل املجنون 

ويح�رشه اإليه ت������اركاً ال�شيارات واقفة خلفه 

ن مدي������ر التموين ذاته يق������ف ب�شيارته يف  لأ

مهمة متوينية طارئة. اأوقف ال�رشطي عربة 

الرج������ل يف منت�شف الطريق وقاده اإىل حيث 

ال�شيارة، فق������ال با�شتياء وهو ينظر يف عينَي 

ن يف عملي ولقمة عي�شي،  أن������ا الآ ال�رشطي: ا

اإذا كان������ت له عندي حاج������ة فاأنا موجود يف 

البيت لياًل.  

رف������ع ال�رشطي كفه لي�شف������ع الرجل بيد 

اأن مدي������ر التموي������ن منعه من ذل������ك باإ�شارة 

من يده وق������د التم كل َم������ْن يف ال�شوق حول 

ال�شيارة وتوقفت حركة ال�شري حتى اإن اأحداً 

م������ن ال�شائقني ل يج�رش اأن يطلق زموراً وهو 

يعلم اأن �شيارة مدير التموين هي الواقفة يف 

منت�شف الطريق ب�شبب مهمة طارئة.  

قال له بجملة موجزة: هل تعرف �شبب ما 

أم اأنك تقول كالم جمانني؟   اأ�شاب الع�شل ا
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اأجابه بثقة: اأعرف ذلك حق املعرفة.  

قال: قل الذي تعرفه؟  

قال: قررت األ اأقول ذلك اإل يف برنامج 

خا�ص على �شا�ش������ة التلفزيون برفقة اأولدي 

ننا جميعاً �رشكاء يف املعرفة التي  وزوجتي لأ

اأم�شينا فيها �شهراً كاماًل، عندما نظهر على 

�شا�شة التلفزيون �شنخرب النا�ص جميعاً بال�رش 

الذي عرفناه حتى ل ين�شبه اأحد اإىل نف�شه.  

تركه مدي������ر التموين وع������اد اإىل مكتبه، 

ليجري ات�ش������الً مع املحافظة يخرب فيه عن 

أنه  ادعاء هذا الرجل ومطلبه الغريب، رغم ا

ذهب اإليه بنف�شه، هذا الرجل الذي يرف�ص 

دلء مبعلومات������ه حت������ت كل املغري������ات اإل  الإ

اإذا ا�شتُجي������ب لرغبته بالظه������ور على �شا�شة 

التلفاز.  

فُطلبت معلومات كافية عن هذا الرجل 

مر.   ليُبت على �شوئها يف الأ

بعد يومني و�شلت معلومات تفيد باأنه ولد 

أة معتوهة،  جمنونا، تزوج يف �شن الع�رشين امرا

أربع بنات ترتاوح  فاأجن������ب منها ثالثة اأولد وا

اأعمارهم بني الثالث������ني والع�رش �شنوات دون 

اأن يتزوج اأحد منهم، وكلهم جمانني يعتمدون 

يف التق������اط رزقهم من القيام باأعمال �رشيعة 

داخل �شوق املدينة كاأن يلبوا طلبات اأ�شحاب 

أو  املح������الت يف اإدخال واإخ������راج الب�شاعة، ا

جلب حاجاتهم، اأو غ�شل الدكاكني والبيوت.  

فوّجه������ت املحافظ������ة اإىل مديرية التلفاز 

كتاب������اً ر�شمياً تطلب في������ه تخ�شي�ص برنامج 

خا�ص له������وؤلء حتى يقولوا م������ا لديهم بهذا 

ال�شاأن.  

يجاب اإىل  أيام ج������اء رد بالإ بعد ع�������رشة ا

املحافظة وبداأت برامج التلفاز تنقطع ليُعلَن 

�شبوع القادم، الربنامج  عن برنامج هام يف الأ

ال������ذي �شوف يلقي ال�شوء على ال�شبب الذي 

طراأ على الع�شل وجعله يتفّوح بهذه الرائحة 

الكريهة.  

اإنه������م جمموع������ة م������ن املواطن������ني الذين 

أنف�شهم حتى علموا احلقيقة، و�شوف  جّندوا ا

يجل�ش������ون اإىل هذا الربنامج اخلا�ص ليقولوا 

على املالأ يف بث مبا�رش ما تو�شلوا اإليه.  

مل يك������ن اأحد يع������رف ه������وؤلء ول من اأي 

مدين������ة �شيقدم������ون، لك������ن النا�������ص جميعاً 

اأ�شبحوا يف ا�شتنفار بانتظار الربنامج املعلوم 

الذي �شيعرفون فيه احلقيقة التي عجز عن 

معرفتها كل خرباء الع�شل يف البالد.  

ذات م�ش������اء فوجئت احل������ارة كلها التي 

تُعرف ب� /ح������ارة املجانني/ مبوكب املحافظ 

مر، اأجل  يح������ط يف حارته������م، ا�شتغرب������وا الأ
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اإنها �شيارة املحاف������ظ، وهو املوكب املعروف 

بدراجات �رشطة ال�شري التي تتقدمه.  

وكان������ت ثمة �شي������ارة بي�شاء كب������رية ُكتب 

عليها: /تلفزيون/ ترافق املوكب يف نهايته.  

نزلوا جميعاً، ت�شّم������ر النا�ص يف اأماكنهم 

انتظ������اراً ملا �شيفعل������ه املحافظ الذي ما لبث 

اأن تق������دم اإليه مدير التموين ومدير ال�شحة 

ومندوب التلفزي������ون ليتجهوا و�شط احل�شد 

اأمام كام������ريا ت�شوير التلفزي������ون. دنا اإليهم 

الدليل وهو ي�شري للزق������اق املوؤدي اإىل البيت 

قائاًل باأنهم جميعاً يقطنون غرفة على �شطح 

اإحدى الدكاكني.  

زادت ده�ش������ة النا�������ص وه������م يبحلق������ون 

عيونه������م، ميط������ون �شفاهه������م با�شتغ������راب، 

واملوك������ب بالفعل يتجه اإىل ذات البيت تلحقه 

من بعيد قامات بع�ص �شكان احلي. مل يتمكن 

اجلمي������ع من دخول الغرف������ة ب�شبب �شيقها، 

فدخل املحافظ مع مديري ال�شحة والتموين 

ومن������دوب التلف������از وامل�شور ياأخ������ذ لقطات 

تاريخية من اأجل اإظهارها يف الربنامج. اأ�رش 

�رشة اأن يجل�شوا وي�رشبوا ال�شاي حتى  رب الأ

أنف�شهم للخروج.   يجهزوا ا

بعد نح������و ن�شف �شاعة خرجت القامات 

وكاأنها كانت يف علب كربيت وجتمهرت حول 

ال�شيارات الواقفة برفقة هوؤلء جميعاً الذين 

غدوا يو�شون اجلوار ببيتهم.  

ركب������وا ال�شي������ارة البي�ش������اء الكبرية التي 

ُكت������ب عليها /تلفزيون/ وم�شوا خلف موكب 

املحافظ تاركني اجلوار يف ده�شة من اأمرهم، 

وت�رشبت ال�شيارات نحو طريق العا�شمة.  

يف ال�شباح الباك������ر و�شلوا الفندق الذي 

يقيمون فيه.  

ا�شرتاحوا قلياًل يف غرفه������م، ثم تناولوا 

الفطور، بع������د قليل جاءهما رج������الن ُجنِّدا 

لهذه الغاي������ة واأخذاهما اإىل ال�شوق، فدخلوا 

�شالون������ات حالق������ة، ث������م اإىل احلمامات، ثم 

اإىل حم������الت بي������ع الثياب اجلاه������زة وعادوا 

اإىل الفن������دق يف الثانية ظه������را لتناول وجبة 

الغ������ذاء واأخذ ق�شط من الراحة حتى يكونوا 

جاهزين لت�شوي������ر الربنامج اخلا�ص بهم يف 

ال�شابعة والن�شف م�شاء.  

أ التلف������از يذّكر  خالل ه������ذه الفرتة ب������دا

أن������ه �شوف  م�شاهدي������ه بني وهل������ة واأخرى با

ي�شت�شي������ف رجالً لديهم معلومات هامة عن 

�شبب الطارئ الذي طراأ على الع�شل.  

بعد تناول وجبة الغ������ذاء الد�شمة برفقة 

املحاف������ظ ومدير التموي������ن ومدير ال�شحة، 

اجت������ه كل واحد اإىل الغرف������ة املخ�ش�شة له، 
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حاديث الهاتفية فيما بني  وعندها ب������داأت الأ

بوين عرب الغرف وبداأت الزيارات  خوة والأ الأ

أم  فيو�شو�ش������ون لبع�شهم اإن كان������وا يف حلم ا

يف واق������ع، اأي نعي������م هذا ال������ذي وقع عليهم 

فجاأة، بن������ات كحوريات ينحنني لهم طالبات 

اأي خدمة، رجال بدرج������ات علمية متقدمة 

يقّدمون لهم ما يريدون من طلبات بال�شغط 

على زر �شغري.  

ب: متتعوا بهذا النعيم قبل  فيهتف لهم الأ

عزاء  أبنائي الأ اأن تُط������ردوا منه، اعلموا ي������ا ا

أنن������ا �شنُطَرد من هذا النعيم عندما نخربهم  ا

بال�رش الذي عرفناه، وعندها �شوف يخلعون 

منا حتى ه������ذه الثياب، رمبا نعود �شرياً على 

أبنائي بالنعيم،  قدام اإىل بيوتنا.. متتعوا يا ا الأ

ل ترتكوا حاج������ة يف نفو�شكم هذه ال�شاعات 

القليل������ة املتبقية لكم يف هذه اجلنة ال�شغرية 

التي ل ندخلها اإل مرة واحدة يف العمر.  

م�ش������ى الوق������ت �رشيعاً به������م حتى دنت 

عق������ارب ال�شاعة اإىل ق������رب املوعد، عندها 

ج������اءت �شي������ارة التلف������از وا�شطحبته������م اإىل 

املبنى.  

قب������ل ال�شاع������ة والن�شف بدقائ������ق قليلة 

توقف������ت احلركة يف ال�ش������وارع، اجلميع اأمام 

�شخا�ص من  التلفاز ينتظر ما يقوله هوؤلء الأ

أولئك الذين ما ذاقوا طعم  معلوم������ات، حتى ا

الع�شل، لكن من باب الف�شول وحتى ي�شاركوا 

النا�ص يف اأمر اأ�شبح حديث ال�شاعة.  

فور بلوغ ال�شاعة ال�شابعة والن�شف ظهر 

مقدم الربنامج يقدم �شيوفه واحداً واحداً، 

ثم حتدث عن الطارئ الذي طراأ على اأحوال 

الع�ش������ل يف البالد كلها، وقال باأن ذلك يلحق 

�رشراً بالغاً بالقت�شاد اإن طال اأمده.  

اأ�شاف وه������و يلتفت ل�شيوفه مرّحباً بهم 

من جديد: لكن �شيويف هوؤلء الذين قطعوا 

م�شافات طويلة حتى و�شلوا اإلينا عّز عليهم 

اأن يبخل������وا مبعلومات عرفوه������ا بجهودهم 

ال�شخ�شي������ة �ش������وف تفيد اخل������رباء ملعاجلة 

ب اإىل 
هذا الداء الغام�������ص. عندئذ مال الأ

اأذن املذي������ع وهم�شه �شائ������اًل عن موقع )بيت 

مر  ن������ه مت�شايق، فح�شم املذيع الأ اخلالء( لأ

وهو يبت�شم قائاًل للم�شاهدين: اأعزائي اأرجو 

األ تذهب������وا بعيداً.. �شنع������ود اإليكم بعد هذا 

الفا�شل.  

دلف الرجل )بيت اخلالء(، م�شت دقائق 

خم�ص ومل يخ������رج، فراح املذيع بنف�شه يطرق 

عليه الباب. اأجابه م������ن الداخل باأنه مل ينته 

بعد.  

رفع املذي������ع من نربات �شوت������ه: يا اأخي 

اأ�رشع، النا�ص ينتظرونك.  
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ع������اد ال�شوت مدوياً: لي�������ص ذنبي، كانوا 

أ�شخياء يف اإطعامنا.   ا

ثناء بداأت الهواتف تنهال على  يف هذه الأ

التلفاز �شائلة عن �شبب انقطاع هذا الربنامج 

أ بعد.   الذي مل يبدا

طال مكوث������ه ن�شف �شاع������ة وبني برهة 

واأخرى ت�شدر منه اأ�شوات وفقاعات غريبة، 

تزاحم كل موظفي التلف������از حول باب )بيت 

اخلالء( ين������ادون به ويخبط������ون على الباب 

املحكم دون اأن ي�شمعوا من الداخل رداً غري 

�شوات الغريبة والفقاعات التي تتعاىل.   الأ

بغت������ة ق������ال �شخ�ص مع������روف عنه بروح 

النكتة: حريق يا جماعة، حريق..  

واأخذ يهرول، وه������رول معه املتجمهرون 

ع������ّل الرجل يرتعب ويل������وذ باخلروج، بيد اأن 

ذل������ك مل يجد نفعاً ولبث الب������اب مغلقاً، لكن 

تع������اىل �ش������وت اأج�ص من الرج������ل من خلف 

أن������ه يف عمق بئ������ر: احلريق الذي  الب������اب وكا

أك������رث حرارة علي. عند ذاك اقتحم  بداخلي ا

رج������ل �شخم اجلثة م������ن م�شتخدمي التلفاز 

الب������اب وجرجره من رقبت������ه بالقوة قائاًل له 

بلهجة حادة: األ تفهم باأن البالد كلها تنتظر 

خروجك يا حمار..  

بيهم  ولد عبارة حمار لأ عندما �شم������ع الأ

وهم ينظ������رون اإىل بنطاله ن�شف املخلوع، مل 

ي������رتددوا يف التهجم على الرج������ل ال�شخم، 

لتغدو ف�شحة التلف������از �شاحة معركة �شغرية 

بني املوظفني وهوؤلء ال�شيوف.  

وؤوا  تدخل رجال حتى اأوقفوا املعركة وهدَّ

من روع اجلميع، فظهر املذيع بعد �شاعة من 

النقط������اع ليعتذر م������ن امل�شاهدين ويعدهم 

ب������اأن الربنامج تاأجل اإىل ي������وم الغد يف نف�ص 

املوعد.  

بعد حلظات انهالت الهواتف من �رشائح 

النا�ص كافة على مبنى التلفاز �شائلة عن �شبب 

التاأجيل، وتلقى املذيع اأمراً �شفوياً من مدير 

التلفاز بف�شله من عمله جراء عدم احرتامه 

نه ا�شتهان بهم عندما قال  مل�شاعر النا�������ص لأ

أن������ه �شوف يع������ود بعد الفا�ش������ل، ودام ذلك  با

�شاع������ة ليخربهم تاأجي������ل الربنامج اإىل الغد، 

وه������ل يعلم هذا املذيع ك������م خ�رش البلد جراء 

توقف النا�������ص �شاعتني عن اأعمالهم، كم بلغ 

يام، بل ال�شنوات اإذا ما  عدد ال�شاعات، بل الأ

�رُشب ذلك بعدد �شكان البالد.  

خ������ر متَّ التوجيه باإعادة  من الط������رف الآ

ه������وؤلء اإىل ذات الفندق وتكرميهم حتى يوم 

الغد ليظهروا على الربنامج املوؤجل.  

فعادوا اإىل غرفهم واإىل ما كانوا فيه من 
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ترف الطلبات واإح������داث �شجيج يف الفندق 

دون اأن ينام������وا حلظة واح������دة حتى اأم�شية 

اليوم التايل حيث ح�رش مذيع جديد برفقة 

املحاف������ظ ومدي������ري التموي������ن وال�شحة كي 

يذهبوا اإىل مبنى التلف������از لت�شوير الربنامج 

ن النا�������ص ترك������وا اأعماله������م للي������وم التايل  لأ

بانتظار ما يقولوه يف هذا الربنامج.  

ر�ص، ثم  ب وهو ينظ������ر يف الأ �شم������ت الأ

أ�شه قائ������اًل باأنه تراجع  بعد هنيه������ات رفع را

ر�ص جتعله  عن موقفه ول توجد قوة على الأ

يبوح بكلمة واح������دة ا�شتنكاراً ملا جرى بحقه 

وبح������ق اأولده من اإهانة ليل������ة البارحة، لكن 

من اأج������ل كرامة املحافظ فاإن������ه �شيقول ما 

أبنائه  يعرف ل������ه �شخ�شياً عندما يعيدوه مع ا

اإىل بيتهم.  

أدرك������وا اأن هوؤلء  بعد حم������اولت يائ�شة ا

بالفع������ل لن يتفوه������وا بكلمة واح������دة اإل اإذا 

عادوا اإىل بيتهم، وهن������اك �شوف يقولون كل 

ما يعرفوه من معلومات.  

أوا اأن يكونوا لينني حتى يح�شلوا منهم  ورا

أ�������ص لو عادوا  على معلوم������ات مفيدة، ول با

جميعاً اإىل مدينتهم كما خرجوا منها.  

أيام من املح������اولت ا�شتطاع  بع������د ثالثة ا

مدير التموي������ن اأن يعرف املعلومات املرتقبة 

م������ن الرج������ل املجنون، حلظتئ������ذ اجته على 

الفور اإىل املحافظ وهو يخربه مبا عرف؟!!  

- معق������ول هذا الهراء ي������ا ح�رشة مدير 

التموين؟!  

-  انتظرُت يا �شيدي بعد اأن عرفت هذه 

املعلوم������ات حتى �شّكلت جلنة �رشيعة وتاأكدنا 

م������ن �شحتها بالك�ش������ف املبا�������رش ومالحقة 

النحل.  

- يعني مل يع������د النحل يحط على الورد، 

وبدل ذلك �شار يح������ط على القمامة، واهلل 

اأمر غريب.  

- نع������م �شي������دي اأمر غري������ب، واأي ع�شل 

�شيجنيه النحل من القمامة، مل يعد فرق بينه 

وبني الذباب، هذا اأمر موؤ�شف، النحل الذي 

كان منظ������ره يفرحنا وهو يط������ري كلوؤلوؤة من 

زهرة اإىل زهرة، اأ�شبحنا نحمله ون�شعه على 

الزهرة، فيرتكها ويط������ري ليحط على اأقرب 

أك������د لنا اخلرباء يا �شيدي ما  قمامة يراها. ا

تو�شل اإليه املجنون عن �شبب �شدور الرائحة 

الكريهة من الع�شل.  

م������ّد املحافظ ي������ده اإىل جه������از اخلليوي 

واأج������رى ات�شالً مع البي������ت قائاًل وهو ي�شد 

أنفه ويكاد يتقياأ: ذاك الع�شل ارموه ب�رشعة.   ا

قالت زوجته: هل اأ�شبت بزكام.. �شوتك 

متغري.  
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أنفه: ل زكام  أزاح اإ�شبعيه عن ا قال وقد ا

ول م������ن يحزن������ون.. ل ترتك������وا ذاك الع�شل 

حلظ������ة واحدة يف البيت، اقذف������وه حالً اإىل 

خارج البيت. ثم اأعاد اجلهاز اإىل جيبه.  

قال مدي������ر التموي������ن: م������اذا توجهوننا 

�شيدي؟  

�رشد قلي������اًل واأج������اب: ع������د اإىل مكتبك 

و�شوف اأخرب الوزارة مبا تو�شلنا اإليه. ولدى 

أ�شكرك  خروج مدير التموين قال املحافظ: ا

يا ح�������رشة املدير على اخلدمة التي قدمتها 

للبلد، لنا ال�رشف اأن مدينتنا هي التي �شبقت 

كل امل������دن لكت�شاف احلقيقة وبي������ان اللغز 

الذي اأربك البالد.  

أبلغ الوزارة  ثم ما لبث اأن رفع ال�شماعة وا

باملعلومات التي تو�شل اإليها.  

م�ش������ت �شنة على ذلك دون اأن يعرث اأحد 

على حل رغ������م ال�شتعانة من قب������ل الوزارة 

بخ������ربات عديدة يف جم������ال الع�شل، ولحظ 

النا�������ص اأن الربيع ه������ذه ال�شن������ة اأ�شبح اأقل 

ن النح������ل مل يعد يحط عليه، ومل يعد  وروداً لأ

ي�شتن�شق رحيقه، باتت الورود القليلة الطالعة 

للت������و تُظهر ذبولً وكاأنها يف حداد حزناً على 

الورد املكتمل الذي مل يعد يجذب النحل اإىل 

اأن ج������اء الربيع الق������ادم ومل يحمل معه وردة 

واحدة.  

أ النا�ص يعودون اإىل ا�شتخدام  عند ذاك بدا

الع�شل، و�شيئاً ف�شيئاً اأخذوا عليه، وما عادت 

تزعجهم الروائح الكريهة التي اعتادوها كما 

اعت������ادوا جميء الربي������ع دون اأن يحمل وردة 

واحدة.  

اأما عندما ي������رون النحل وهو يحلق فوق 

القمامة ويتزاحم عليها فاإن ذلك مل يعد يثري 

ا�شمئزازهم حت������ى اإنهم ن�شوا اأن هذا النحل 

كان وه������و يطري يذكرهم باأنه������ا كائنات اأتت 

من اجلنة لهذه املهمة، وهي ل متوت ك�شائر 

الكائنات، بل تعود اإىل ريا�ص اجلنة لتق�شي 

�شهوراً، ثم تُبعث من جديد.  

والربيع يف ال�شن������وات املا�شية كان ياأتي 

أل������وان ال������ورود، والنحل كان  حمماًل ب������رثاء ا

ي�شتن�شق رحيقها ليق������دم لهم ع�شاًل مطعماً 

برائحة وكاأنها اأتت للتو من حدائق اجلنة.

ال�شخ�شية ال�شاخرة ال�شعبية 

غلب  ال�شخ�شية ال�شاخرة موجودة على الأ

يف كل جتمعات النا�ص، فتارة تبدر ال�شخرية 

من �شخ�ص به م�ص م������ن جنون، واأخرى من 

�شخ�ص بهلوان، واأخرى من �شخ�ص عبثي. 

كل ع�������رش ل������ه �شاخ������ره، كل دول������ة لها 

�شاخره������ا، كل مدينة لها �شاخرها، كل قرية 

لها �شاخرها، وقد ورد ال�شخ�ص ال�شاخر يف 

 
)4(

الرتاث العربي يف الكثري من املوؤلفات.
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مام اأبي  أذك������ر هنا حادثة وقعت م������ع الإ ا

أ  حنيفة -رحمه اهلل- حينما كان جال�شا يقرا

�شحاب������ه وم�شتمعي������ه، واإذا برجل  درو�ش������اً لأ

مام  ذو هيئ������ة يدن������و اإىل جمل�شهم فق������ال الإ

�شحاب������ه: تثبتوا ك������ي ل ياأخذ هذا الرجل  لأ

عنكم �شيئ������اً. فلما جل�ص الرج������ل ذو الهيئة 

أب������و حنيفة يذك������ر اأوقات ال�ش������الة قائاًل:  وا

أم������ا ال�شبح فوقته من طل������وع الفجر الثاين  ا

اإىل طل������وع ال�شم�ص، فاإذا طلعْت ال�شم�ص زال 

وقتها. فقال الرجل: فاإن طلعْت ال�شم�ص قبل 

أبو  الفجر فكي������ف يكون حكمه������ا؟ فالتفت ا

حنيفة اإىل اأ�شحابه وق������ال: كونوا كما �شئتم 

مر على خالف ما ح�شبنا. وقال: اآن  فاإن الأ

بي حنيفة اأن ميّد رجله. لأ

أراد اأن يُظهر جوده،  يُحك������ى اأن احلجاج ا

فدعا اإىل وليمة فاخ������رة، وقال لزازان: هل 

عمل ك�رشى مثلها؟ 

فا�شتعفاه، فاأق�شم عليه، فقال: اأومل عبد 

عند ك�رشى، فاأقام عل������ى روؤو�ص النا�ص األف 

و�شيفة، يف ي������د كل واحدة اإبريق من ذهب، 

فقال احلجاج: اأف واهلل ماتركت فار�ص ملن 

بعدها من امللوك �رشفا. 

أراد اأن ي�شنع مقلبا  ويحك������ى اأن رج������ال ا

ب�شدي������ق ل������ه، فاأه������دى اإلي������ه فالوذج������ة* 

منتهية ال�شالحية وكت������ب اإليه: اإين اخرتت 

لعملها ال�شكر ال�شو�ش������ي، والع�شل املارداين، 

�شبهاين.  والزعفران الأ

آه������ا الرجل، كتب اإليه قائال: واهلل  وملا را

العظيم ما عملت اإل قبل اأن توجد اأ�شبهان، 

وقب������ل اأن تفتح ال�شو�ص، وقبل اأن يوحي ربك 

اإىل النحل. 

قيل اإن وهب بن جرير �شاأل مي�رشة الربا�ص 

عن اأعجب ما اأكل فق������ال: اأكلت مئة رغيف 

مبكوك بلح. 

ويحكى اأن مي�رشة هذا مر ذات يوم بقوم، 

وهو يركب حمارا، فدعوه لل�شيافة، وعندما 

جل�ص، حتايل������وا عليه اإىل اأن متكنوا من ذبح 

حماره �رشا، وطبخوه، وقدموه له على مائدة، 

فاأكل������ه كله، وملا اأ�شبح طل������ب حماره لريكبه 

فقيل له: هو يف بطنك. 

ومن النوادر عن �رشاهة الطعام اأن هالل 

�شمر كان ي�شع القمع على فيه وي�شب  بن الأ

أو النبيذ.  اللنب ا

قال �شدقة بن عبيد املازين: اأومل يل اأبي 

ملا تزوجت، فعم������ل ع�رش جفان ثريد جزور، 

فكان اأول من جاءنا هالل املازين، فقدمنا له 

جفن������ة مرتعة فاأكلها، ثم اأخرى فاأكلها، حتى 

اأتى على اجلميع، ثم بقربة مملوءة من النبيذ 
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فو�شع طرفها يف �شدقه، وفرغها يف جوفه، 

ثم قام فخرج، وا�شتاأنفنا عمل الطعام. 

عرابي: كانت يل بنت  أبو املج�رش الأ قال ا

جتل�������ص معي عل������ى املائدة فتربز كف������ا كاأنها 

أن������ه جمارة، فال تقع عينها  �شلفة يف ذراع كا

على لقمة نفي�ش������ة اإل خ�شتني بها، فكربت 

وزّوجتُها، و�رشت اأجل�������ص اإىل مائدة مع ابن 

يل، فيربز كفا كاأنها كرنافة، فو اهلل لن ت�شبق 

عيني اإىل لقمة طيبة اإل �شبقت يده اإليها. 

اأقّدم هن������ا ب�شيغة ق�ش�شية نوذجا من 

ال�شخ�شي������ة الجتماعية ال�شاخرة الذي يلتم 

حوله النا�ص يف قري������ة، فيبداأ يف اإ�شحاكهم 

بطريقة �شاخرة ظريفة. 

أتوا  ق������ال الرجل ال�شاخر ل������زّواره الذين ا

أمل ب������ه: اأردت اأن اأذبح  لعيادت������ه يف مر�������ص ا

أرنبة، فتحايلت كي اأم�شك بها، لكنها نظرت  ا

اإيل وكاأن �شوتها ت�رّشب اإىل اأذين: علي، اأنت 

تقذف اخل�ص يل ل لتطعمني، بل لتذبحني. 

جفلت، وا�شتعذت باهلل من ال�شيطان الرجيم. 

قلت لنف�شي: ياعلي اإنه �شيطانها الذي قذف 

الكالم على م�شمعك، لترتدد من ذبحها.وملا 

أن������ا ما اأزال م�رشا على  أتن������ي اأنظر اإليها وا را

�رشاري حتى اأم�شكت  موقفي، ا�شت�شلم������ت لإ

بها، لكن بعد قلي������ل ا�شتطاعت اأن تفلت من 

يدي هاربة خارج احلو�ص فاأق�شمت األ اأكف 

أنا اأجري  ع������ن مطاردتها حتى تقع يف يدي وا

خلفها كاملجنون -اأعوذ باهلل من الرجل الذي 

أيته������ا تتجه قافزة نح������و الب�شتان  يكذب- را

�شوب احلدود، فلحقتها بخطواتي ال�رشيعة 

وهي تتجه اإىل ال�شور اإىل اأن اقرتبنا من حر�ص 

احلدود الذي اأعرفه ويعرفني، ودوما اأقذف 

ل������ه اأرغفة من خبز التنور احلار، ويقذف يل 

علبة دخان تركية، وكان يحمل بندقيته على 

أنا  كتفه واقفا على الربج ي�شوب نظره اإيل وا

رنبة التي و�شل������ت ال�شور. فقلت  اأط������ارد الأ

نها لن ت�شتطيع  أرنبتي �شوف ت�شت�شلم لأ ب������اأن ا

جتاوز ال�شور، ومل تكتمل فرحتي حتى �شمعت 

�رشاخا جاء من احلار�ص اأعقبه �شوت عيار 

ناري، �شعرت باأن برقا اأ�شاب يدي الي�رشى، 

رنبة.  ر�ص وقد ن�شيت اأمر الأ متددت على الأ

بعد قليل نادى احلار�������ص بي، فاأجبته باأنني 

عل������ي بطه ال������ذي يقذف ل������ه اأرغفة اخلبز. 

عن������دذاك قال يل بلغت������ي اأن اأرجع من حيث 

أتي������ت زحفا عل������ى بطن������ي واإل �شوف يطلق  ا

علي النار جم������ددا. زحف������ت م�شتديرا نحو 

اخللف �شاحبا مع������ي خيطا من دمي اإىل اأن 

و�شلت البيوت -اأعوذ باهلل من الرجل الذي 

يكذب - فحملني رج������ال كانوا ينظرون اإيل 
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أع������ادوين اإىل بيتي. تعاىل �ش������وت اأحدنا:  وا

أ�شك. قال  أنها مل ت�شب را احمد اهلل ياعل������ي ا

بح�رشج������ة خرجت من �شدره بالكاد: ياليتها 

اأ�شابتني واأراحتني. ث������م �شعل قليال واأردف 

م�شتعيدا بع�ص �شوته: اطالق النار علي يف 

رنبة يف كف. هربت مني  كف، وخ�شارتي لالأ

وتركت ح�������رشة يف قلبي، ول اأظ������ن اأن هذه 

احل�رشة �شتطلع اإىل يوم القيامة. �شاأقول لكم 

كيف وقعت هذه احل�رشة يف قلبي، منذ ال�شنة 

املا�شية ركب������ت دراجتي النارية واجتهت اإىل 

أرنبة  رانب فكانت هذه اأول ا �شطاد الأ الربية لأ

اأ�شادفها، �شبح������ان اهلل ما اإن وقعت عيناي 

ليفة حتى ا�شتعلت يف  على هذه احليوانة الأ

نف�شي �شهوة للحمها. ثم مد يده اإىل فمه وهو 

أنا  يخفي ب�شمة قفزت اإليه واأردف: تذكرت وا

ولد عندما ركبنا الطائرة  أم الأ اأنظر اإليه������ا ا

وذهبن������ا نق�شي �شهر الع�ش������ل يف العا�شمة، 

عنده������ا �شمم������ت رائحة خب������ز التنور ونحن 

م  نحلق يف ال�شم������اء، ا�شتهيت اخلبز وقلت لأ

أكلتني، لبد اأن اآكل  أة ال�شهوة ا ولد: يا امرا الأ

رغيفا باأي ثمن. قالت: كيف ي�شلك الرغيف 

ياعلي ونحن يف ال�شماء؟ ناديت ال�شائق باأن 

يهبط قليال نحو التنور، فهبط اإىل اأن �رشنا 

أة التي تخبز، عندذاك مددت يدي  فوق املرا

من نافذة الطائرة و�شحت بها اأن تقذف يل 

أة رغيفا، التقطته وعادت  رغيفا، فرفعت املرا

الطائ������رة لالرتفاع -اأعوذ ب������اهلل من الرجل 

رنبة  الذي يكذب- قلت لنف�شي: لن اأترك الأ

ولد ت�شويها يل  أم الأ حتى اأم�شك بها واأجعل ا

أ�شتخدم  يف التنور. حلقتها بدراجتي دون اأن ا

البندقي������ة حتى ليف�شد حلمها، واآخذها اإىل 

البيت حية،ابتعدْت عن������ي ووجهت الدراجة 

اإليها، طاردتها نحو �شاعتني حتى حا�رشتها 

مامي. نزلت  يف حفرة بدولب دراجت������ي الأ

من الدراجة ومددت يدي اإىل احلفرة، لكنها 

ع�شتن������ي ف�شحب������ت يدي وخلع������ت املحرمة 

أ�شحبها بو�شاطة  أ�شي، وا�شتطع������ت اأن ا من را

أنا  ت نف�شي ن�شوة وا املحرمة. عندها امت������الأ

اأنظر يف عينيها امل�شت�شلمتني بني يدي، فقد 

ا�شتهي������ت يف حياتي كله������ا حاجتني وظفرت 

بهم������ا. فربطته������ا جي������دا وو�شعتها يف خرج 

الدراج������ة حتى لتهرب وق������ررت العودة اإىل 

أرنبا،  أنا م�رشور كاأنني �شدت ع�رشين ا البيت وا

اأخرجت علكة من جيبي وبداأت اأم�شغها مع 

تدخ������ني �شيجارة بدلً ع������ن ال�شاي. ووجهت 

الدراجة اإىل طريق الع������ودة، م�شيت م�شافة 

بدراجتي واأح�ش�شت باأنها تتباطاأ يف �رشعتها، 

رنبة  ففطنت عل������ى الفور اأن مالحقت������ي لالأ
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أنفذ البنزي������ن، وعندذاك  مل������دة �شاعتني قد ا

توقف������ت الدراجة وانطف������اأ حمركها. فتحت 

غطاء /اخلزان/ وحركته، كان نا�شفا كاأنه مل 

أبدا. فتحت اخلرج ونظرت اإىل  ي������ر البنزين ا

رنب������ة التي بادلتني نظرة ا�شتياء ول اأدري  الأ

أنا  كي������ف �شفعتها على وجهها بظاهر كفي وا

اأوج������ه لها �شتيمة، ث������م اأعدت اإغالق اخلرج 

أبات  وق������د ا�شتبد بي �شع������ور باأنني �ش������وف ا

أنا اأنظر يف لون الغروب.  الليلة يف الربي������ة وا

بركت بجانب دراجتي م�شت�شلما لهذا القدر 

منتظراً ال�شباح ك������ي اأم�شي بدراجتي �شرياً 

أبلغ الطريق العام ال������ذي خمنت باأنه  لعل������ي ا

يبعد م�شافة خم�ش������ني كيلومرتا عني. مرت 

دقائ������ق قليلة -اأعوذ ب������اهلل من الرجل الذي 

يكذب- وكاأين �شمع������ت هدير طائرة، رفعت 

أ�ش������ي وبالفعل وقعت عين������اي على طائرة  را

حتلق يف ال�شماء. قلت: جاءك الفرج ياعلي. 

واأخرج������ت بندقيتي باأق�شى �رشعة، �شوبتها 

نحو خزان وق������ود الطائ������رة واأطلقت طلقة 

فنزل البنزين كحبل اإىل خزان دراجتي حتى 

، وكي لينفذ وقود الطائرة -اأعوذ باهلل  امتالأ

م������ن الرجل الذي يك������ذب- اأخرجت علكتي 

من فمي باأق�ش������ى �رشعة، و�شعتها يف فوهة 

البندقية و�شغطت على الزناد ف�شدت ثقب 

اخلزان. عاد اإيل اأمل العودة اإىل البيت والنوم 

مع اأولدي، وعن������دذاك �شعرت باأنني ظلمت 

رنب������ة عندما �شفعتها ووجهت لها �شتيمة،  الأ

أ�شها  فمددت يدي وفتحت اخلرج، داعبت را

أنا اأعتذر عن ال�شفعة وال�شتيمة، ثم  برفق وا

قبلها م������ن خدها حيث وقعت  مل������ت بفمي لأ

ال�شفعة فحركت يديه������ا املربوطتني بحركة 

خاطفة وخرم�شتني من وجهي حتى رك�شت 

أثناء ذلك ارمتت  أنا اأم�شك بوجه������ي، ويف ا وا

ر�ص وان�شال بع�ص البنزين  الدراجة على الأ

رنبة مربوطة من اخلرج.  منها وخرج������ت الأ

عدت راك�ش������اً اإىل الدراجة واأعدلتها، ولكن 

الدم������اء الت������ي �شالت من وجه������ي ولدت يف 

رنبة، فاأخرجت  نف�شي �شع������وراً بالفزع من الأ

رنبة  كي�ص اخلي�ص من اخلرج واأم�شكت به الأ

املربوطة، و�شعتها يف الكي�ص، وو�شعت الكي�ص 

يف اخل������رج ووجهت الدراج������ة جمدداً �شوب 

درب البيت. نحو منت�شف الليل و�شلت بيتي 

أه������ل البيت قد ناموا،  أرنبتي وكان ا حام������ال ا

اأخرجته������ا من الكي�������ص وتركتها مربوطة يف 

أق������اوم �شهيتي  أنا ا أن������ام فيها وا الغرفة التي ا

ن الوقت متاأخر. يف ال�شباح اأول  للحمه������ا لأ

ولد  أم الأ مافعلته بعد ال�شالة هو اأن ناديت ا

وطلبت منها اأن حت�������رش �شكيناً حاداً وتاأتي 
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ذبحها.ف�شوبت  رنبة لأ أ�������ص الأ لتم�شك يل برا

رنبة وقال������ت: غبت عن البيت  نظ������رة اإىل الأ

أين كنت ياعلي..  أرنبة واحدة، ا يوما من اأجل ا

أرنبة واحدة وتريد اأن تذبحها قبل اأن تفطر  ا

كمن مل يذق طعم اللحم منذ �شنتني.

أثارت �شهيتي  رنبة ا أة هذه الأ قلت: ياامرا

مذ اأن وقع نظري عليها، لوتعلمني باأي حال 

رانب، مل  أرنب������ة ول كل الأ جلبته������ا اإىل هنا.. ا

ي�شب������ق يل اأن ا�شتهيت حل������م حيوان ك�شهيتي 

للحم هذه احليوانة.

فناولتن������ي ال�شكني احل������ادة، ومدت يدا 

خ������رى اإىل يديها، ومن  رنبة والأ أ�������ص الأ اإىل را

ناحيت������ي و�شعت قدميها حتت قدمي. قلت: 

با�شم اهلل. ومددت ال�شكني اإىل حلقها وفجاأة 

رنبة:  ولد وه������ي ت������رتك الأ أم الأ انفج������رت ا

مهلك.. مهلك ياعلي لتذبحها.

رنبة لته������رب فاأم�شكت بها  انتف�ش������ت الأ

رنبة تفلت من������ي. فقالت:  جي������داً، كادت الأ

أيام �شوف ت�شع  رنبة حام������ل وبعد ا ياعلي الأ

أنا اأمل�ص  أرانب. رميت ال�شكني جانبا وا �شبعة ا

مر فيه �شبعة  أرانب، مادام الأ بطنه������ا: �شبعة ا

أّجل �شهيت������ك ياعلي و�شتظفر بطعام  أرانب ا ا

أرانبها �شيكون  أرانب، لبد اأن حل������م ا �شبع������ة ا

بل������ذة حلمها ال������ذي �شار ح�������رشة يف نف�شك 

ياعلي. 

عندذاك قمت بحف������ر حفرة يف احلو�ص 

أمللم لها  وتركته������ا تكمل احلف������ر، و�������رشت ا

أنزل  وراق اخل�������رشاء واحل�شي�ص واأحيانا ا الأ

�شوق اله������ال اأ�شرتي بقايا اجلزر واخل�ص لها 

أيناها تخرج فتبحث عن  حتى م�شى �شهر ورا

قم�شة املهرتئة واخليوط ومتزق  ال�شوف والأ

كيا�������ص لتاأخذها اإىل احلف������رة. بعد ذلك  الأ

أياما قليلة لنفاجاأ ب�شغارها  أرنبتنا ا اختفت ا

ولد:  أم الأ تخ������رج للحظات وتعود. فقال������ت ا

هاق������د عو�شك اهلل على �شربك خريا وبركة 

أمل يحن الوقت، �شهوتي �شارت  ياعلي. قلت: ا

أ�شعر باأن �شربي نفذ..  ولد، ا أم الأ تاأكلني يا ا

اأح�رشي ال�شكني، يكفي كل هذا ال�شرب. 

ولد: ال�شرب جميل ياعلي،  أم الأ فقال������ت ا

أن������ت تريد اأن  لقد م������ّن اهلل علينا ب������رزق وا

ن، �شوف  رنبة لو ذبحتها الآ تقطعه، ه������ذه الأ

أما اإذا جلبت  تقطع علينا نهراً م������ن الرزق، ا

أرانب اأخرى  له������ا ذكرا ف�ش������وف تلد �شبع������ة ا

أرنبا، وعندذاك  أربعة ع�������رش ا وي�شبح لدينا ا

أرانبن������ا ال�شبع������ة هذه عل������ى و�شك  �شتك������ون ا

أ�شب������وع اإىل ال�شوق وتبيع  الولدة، فتنزل كل ا

رانب، ياعل������ي ميكن اأن جنمع  جوزا م������ن الأ

رانب، تخيل ياعلي بعد  أ�شم������ال من هذه الأ را

رانب �شنبيع ون������اأكل ونذبح  �شن������ة كم م������ن الأ
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رانب  ل�شيوفن������ا. اجلب لها ذكرا من �شوق الأ

أنها عندما ت�شع �شوف اأذبحها لك  أع������دك ا وا

و�شوف اأذبح واحدة لنا حتى لي�شاركك اأحد 

أ�شويها لك يف التنور..  أرنبتك، �شوف ا بلح������م ا

وفجاأة تناولته نوبة �شعاله احلادة حتى ظننا 

باأنه �شوف يذهب معها، لكنه وا�شل احلديث 

وه������و يتجاه������ل النوبة احلادة الت������ي اأدمعت 

عينيه وقال: واإذا بق������ي منها �شيء �شاأخفيه 

لك لليوم التايل، �شوف يكون حلمها كله لك، 

أر�شله اهلل  متهل يارجل ول تقطع علينا رزقا ا

لنا من اأجل �شهوة عابرة. 

ا�شتطاعت مرة اأخرى اأن تقنعني، فنزلت 

رانب وا�شرتيت لها  يوم اجلمع������ة اإىل �شوق الأ

ذك������را. ثم وج������ه كالمه اإىل ابن������ه ب�شيء من 

التوبيخ: قم ياولد اجلب لل�شيوف قهوة، كم 

مرة �رشت ت�شمع هذه الق�شة اليوم. فنه�ص 

الب������ن اإىل الب������اب ووجه �شوت������ه اإىل غرفة 

الن�شاء: قهوة.. قهوة.. وخرج ليعود بها بعد 

قليل. قذف جارنا علبة تبغه ال�شخمة اإلينا 

أع������اد قذف �شجائر ملفوف������ة اإىل كل واحد  وا

مكمال حديثه:.. لن اأطيل عليكم ياجماعة.. 

رنبة مرة ثانية فانتظرنا  �شربنا حتى ولدت الأ

خري. فذهبت  خروجه������ا ليكون اخل������روج الأ

�شاعة الع�������رش اإىل الع�شب الأخ�رش، متددت 

أ�شعة �شم�ص الع�رش وبقدرة قادر  عليه حتت ا

أ�شتيقظ يف  أيتني معه������ا ا اأخذتن������ي غف������وة را

ف�شحة خ�رشاء مير بجانبي نهر رقراق اأمام 

ق�������رش �شخم كاأنه �شن������ع بكامله من الذهب 

أنا�شا لي�شبه������ون نا�شنا،  أي������ت ا ال�ش������ايف، ورا

اأم�ش������ك بي اثن������ان منهم وق������اداين اإىل باب 

الق�رش -اأعوذ باهلل من الرجل الذي يكذب- 

اجتها ب������ي اإىل باب كبري مفت������وح، بعد قليل 

انفتح الباب وانحنى يل رجال على روؤو�شهم 

ري�������ص طاوو�ص، اأو�شلوين اإىل رجل ممدد يف 

فرا�ص من ري�ص النعام، حوله �شبايا جميالت 

أ�شخا�ص ينتظرون منه اأي  فتيات اإىل جانب ا

آثار النعمة يف وجهه  اإ�شارة لينفذوها، وراأيت ا

رغ������م مر�شه ال�شديد الب������ادي عليه. قال يل 

ن ياعلي يف مملكة مل يدخلها  الرجل: اأنت الآ

أنا ياعلي ملك هذه  ن�ص قبلك، وا اأح������د من الإ

طباء اإن 
اململكة، اجتاحني مر�ص فقال يل الأ

دوائي الوحيد ه������و عند اإن�شان يدعى علي. 

فاأمرت باإح�شارك اإىل مملكتي، اإن اأعطيتني 

أ�شفى واأعطيك ما ت�شاء  هذا الدواء ف�شوف ا

من الذه������ب واجلواهر، نح������ن لي�شت لدينا 

ن�شان  �شالحي������ات ول اإمكانيات لن�شل������ب الإ

ممتلكات������ه، فاأنت يا علي ح������ر يف اأن تعطي 

اأو متتنع.
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قلت متعجب������اً: دواوؤك عندي.. اأي دواء 

هذا؟ 

رنبة التي  قال امللك: ال������دواء هو حلم الأ

ا�شطدتها م������ن الربية ياعل������ي. ف�رشحت له 

أنل  أنن������ي اإن مل ا رنبة وا �شهيت������ي للحم هذه الأ

هذه ال�شهوة ق������د ي�شيبني مر�ص اأخطر من 

ن احل�رشة �شوف تبقى تاأكل قلبي  مر�ش������ه، لأ

حتى اأموت. فق������ال: لباأ�ص ياعلي، لن اأترك 

احل�رشة يف قلبك، اذبحها ياعلي، ونتقا�شمها، 

دع ن�شفه������ا لك واجل������ب يل ن�شفها م�شوياً، 

أ�شف������ى فاأعطيك ما  أتناوله �شوف ا وعندم������ا ا

ت�شاء مم������ا وعدتك به، ووعد امللوك دين يف 

رقابهم. قلت له باأنن������ي موافق -اأعوذ باهلل 

من الرجل الذي يكذب- وطلبت اأن ير�شدين 

رنبة. فاأ�شار اإىل 
اإىل طريق الذهاب وجلب الأ

رجل ممن حول������ه، وعلى الفور اأحنى الرجل 

أ�ش������ه يل ودعاين للذه������اب معه، فاجته بي  را

أيتني فيها  نح������و الف�شحة اخل�رشاء الت������ي را

اأول مرة. وقفنا يف املكان وقال: متدد ياعلي 

واغم�ص عيني������ك، �شوف تك������ون ممدداً يف 

رنبة  أتيت منه، اجلب ن�شف الأ املكان الذي ا

م�شوياً وعد اإىل مكانك، متدد هناك واغم�ص 

عينيك و�شوف تكون هنا، �شناأخذك اإىل ملكنا 

لتطعمه اللحم ال������دواء بيدك، و�شوف تكون 

�شيفنا، لن تخرج قبل اأن نكرمك ويفي ملكنا 

بوعده لك. متددت على الف�شحة اخل�رشاء 

أيتني م������رة اأخرى يف  واأغم�ش������ت عين������ي فرا

ول الذي غفوت فيه، نه�شت غري  م������كاين الأ

أر�شم اأحالماً واآمالً  أنا ا م�ش������دق اإىل البيت وا

رنبة، لدى  كب������رية �شوف حتققها يل ه������ذه الأ

ولد  أم الأ و�ش������ويل اإىل البي������ت، ذهب������ت اإىل ا

رنبة  و�شكرتها على حكمته������ا بتاأجيل ذبح الأ

أنني �شوف اأعود  و�رشح������ت لها ما وقع معي وا

ومعي ما اأريد من الذهب واجلواهر، وطلبت 

مر حتى ليطمع بنا  منها اأن تتكتم عل������ى الأ

رنبة التي كانت  الطامعون. ثم اجتهنا اإىل الأ

يف حفرته������ا، حتايلت عليها م������راراً وتكراراً 

وبليونة حمببة حت������ى خرجت واأم�شكت بها. 

ولد  أم الأ أ�شه������ا بلطف وطلبت من ا داعبت را

اأن حت�رش مو�ش������اً حاداً وجتهز اإ�شعال التنور 

ن ملَكي املري�ص بانتظار عودتي يف اأق�شى  لأ

ولد اإىل املطبخ ويف  أم الأ �رشعة، فهرول������ت ا

رنبة من  أثن������اء ذلك لاأدري كيف متل�شت الأ ا

بني يدي واأخ������ذت جتري اإىل اخلارج.. طار 

أنا اأطاردها واأقذف عليها احلجارة  عقلي وا

وه������ي تتجه �شوب احلدود، خاطرت بنف�شي 

حت������ى اآخر خط������وة، لكن احلار�������ص امللعون 

ق������ال باأنني لو خطوت خطوة اأخرى �شيجعل 
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رنبة اأمام عيني  ج�شدي غربالً، فبقي������ْت الأ

أن������ا اأنظر اإليه������ا واأعود  ملت�شق������ة بال�شور وا

زاحفاً اأجت������رع مرارة خيبتي، اأعوذ باهلل من 

الرجل الذي يكذب. 

اخلامتة 

 يتحدث 
)5(

يف كتاب������ه /فل�شفة البالغ������ة/

أ ريت�ش������اردز عن اأهمي������ة البالغة من اأجل  اإ.ا

اإي�ش������ال املعنى اإىل الق������ارئ، وهنا ندرك كم 

عل������ى ال�شاخر اأن يعتم������د كذلك على اأهمية 

ن�شانية التي يوؤديها.  البالغة يف الوظيفة الإ

 اأن العوملة 
)6(

أنت������وين جين������دز/ وي������رى /ا

فر�ش������ت نوذج������ا جديدا م������ن العالقة بني 

ن�ش������ان واملعارف الت������ي يتلقاها، وهو بات  الإ

أو ي�شمع.  أ، ا ينظر نظرات جديدة اإىل ما يقرا

ن�ش������ان يحتاج اإىل �شيء  من هنا فقد بات الإ

من الدعابة يف خ�شم ه������ذه امل�شاهد املوؤملة 

الت������ي يراها كل ي������وم يف و�شائ������ل التقنيات 

العوملية املعا�رشة. 

ن�ش������ان اإىل َم������ن يُ�شحك������ه/  يحت������اج الإ

ن�شان  كم������ا يحتاج اإىل َمن يبكي������ه، ويكفي الإ

أنه قِبل اأن يك������ون �شاخراً  ال�شاخ������ر ف�ش������ال ا

يخفف ع������ن نف�شه، وعن النا�������ص من حوله، 

وقِب������ل ل اأن يلع������ب دور ال�شاخ������ر املخف������ف 

ع������ن النا�ص فقط، ب������ل اأن يكونه، ويف جميع 

ح������وال، فاإن الذي ليحب النا�ص حبا جما  الأ

ليتط������وع م������ن اأج������ل اأن ي�شحكهم، يف حني 

أنه يبت�شم  دموع������ه تت�شاقط يف اأعماقه، بيد ا

عندما يرى البت�شام������ات ترت�شم على �شفاه 

أولئك الذي������ن ينظرون اإلي������ه، وهكذا فكما  ا

أنهم ي�شتمدون ابت�شاماتهم من حركاته، فاإنه  ا

ي�شتم������د ابت�شامته، وكذل������ك حيويته من تلك 

البت�شام������ات التي تزيده تاألقاً، تزيده بهجة، 

وهو يف غم������رة عمله الذي ه������و يف جوهره 

اإ�شعاد النا�ص.

♦طعام فار�شي.
املراجع:

من �أفالمه: دكان �لربى 1916- �شارع �لي�شر 1917- �ملهاجر 1917.   -1
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ن�سان �إىل ذ�ته و�إىل عامله على حلم يتبخر..« »ي�ستيقظ �لإ

�أنطون مقد�سي

اإذا كان »طائر احلوم«، الذي يتخذ الروائي حليم بركات من ا�سمه عنواناً 

لروايته، هو ذلك الطائر »الذي كان يعبد بريئاً �سفافيات �سماء الكفرون«)114( 

ن������ه يجد التماثل م�ساراً بينه )اأو بني بطل الرواية( وبني هذا الطائر حني  فلأ

يقول خماطباً اإيَّاه: 

اأديب وناقد عراقي. 

العمل الفني: الفنان موفق خمول.

❁

ò

»طائر احل�م« - اأو رواية امل�ؤلف

بناء روؤية زمانية على اأر�ض املكان

❁
ماجد �سالح ال�سامرائي
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».. ومثل������ك ي������ا طائ������ر احل������وم ع������رت 

الق������ارات، حلقت فوق القمم، رافقت البحار 

نهر، تعر�ضت للقتل، ولدت بعد كل موت،  والأ

اخرتقت كثافة الغي������وم و�ضفافيتها، لم�ضت 

مط������ار، قاومت  ع������ري ال�ضم������اء، تظللت بالأ

ف������اق، فارقت �رسبي  العوا�ضف، اكت�ضفت الآ

ربع  والتحمت به، رحل������ت يف الجتاهات الأ

ر�������ض، خرت اأقا�ضي احلزن  و�رس�ضت يف الأ

والفرح..)155(

فبهذا التماثل بينه /الت�ضابه، بينه )اأو بني 

بطله( وبني »طائره«، يفت������ح الروائي اأمامنا 

طريق ق������راءة الرواية، ويت�ضح �ضبيل القراءة 

اأكرث من خ������ال تلك الكلمات التي انحدرت 

من قلم������ه، موؤك������داً فيه������ا اأن الكتابة عنده 

أ�������رسار مكبوتة«)83(،  اإمنا هي »اع������رتاف با

لناأخذ الرواية يف ه������ذا البعد الذي ي�ضعها 

أق������رب اإىل »رواية  في������ه، روؤية وكتابة، كونها ا

ال�ض������رة الذاتية« منه������ا اإىل �ضواه������ا. يعزز 

ه������ذه الفكرة ما جنده فيه������ا من عاقة بني 

»الذات« و»اللغة«، من جانب، وبني »الذات« 

آخ������ر، جاعًا من اللغة  و»الع������امل« من جانب ا

أك������رث منها »و�ضيطاً«. فهي،  »حمالة موقف« ا

بهذا العتبار، رواي������ة تثر ما يثار عادة عن 

كتاب������ات »ال�ضرة الذاتية«: م������ن توا�ضل بني 

»حقائق املا�ضي« و»حلظة الكتابة«.. واإن كان 

�ضلوب« يف مثل هذا املوقف، يدعو  »كمال الأ

عمال تتميز مبثل  بع�ص النقاد والدار�شني لأ

ه������ذه اخلا�شية اإىل اإب������داء التحفظ على ما 

يجدونه »يلقي ال�شبهة على م�شمون ال�رشد، 

ويقف حائ������اًل بني حقيق������ة املا�شي وحلظة 

الكتابة الراهنة«، بغ�ص النظر عما يدعونه 

دب  »مادية احلوادث«. )جان �شتاربن�شكي: الأ

والنقد:78(

اإل اأن ه������ذه املالحظ������ة غالباً م������ا تاأتي 

أنه ل يت�شنى لنا  م�شفوعة با�شتدراك يوؤكد: »ا

ا�شتح�ش������ار املا�شي مامل ننطلق من احلا�رش، 

ي������ام اخل������وايل »حقيقة  ولي�ش������ت ذك������رى الأ

ملمو�ش������ة«، اإل اأن للوجدان ال������ذي ي�شتقبل 

الي������وم �شورتها ل ي�شع������ه اإل اأن يخلع عليها 

أ�شلوبه.«)79(   ديباجته وا

أبعاد  وه������و، يف ه������ذا، يجع������ل للواق������ع ا

�شط������ورة وم�شامينها.. ولكن������ه ينزع عن  الأ

�شط������ورة طابع الغراب������ة الذي غالباً  هذه الأ

�شاط������ري فيجعلها ترمي  ما جنده يغل������ف الأ

أبعد م������ن الواق������ع املتحقق / اإىل م������ا ه������و ا

املاثل. قديك������ون الواقع الجتماعي )العربي 

حتديداً( يحت�شن اأكرث من مكان �شبيه بقرية 

مكنة مل جتد من  »دي������ر البحر«، اإل اأن تلك الأ

أبنائها(  عمق ال�شتجابة لدى الكت������اب )من ا

م������ا وجدت »دير البحر« عن������د حليم بركات 

–الذي جعله������ا تتحرك روائي������اً يف م�شاهد 
عنا�رشها: النا�ص والطبيعة، واك�شريها حياة 
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ن�شاين، فاإذا ه������ي حماطة بجميع  الواق������ع الإ

ن�شاين. فهو يف الوقت الذي  ألوان الطيف الإ ا

يذيبها يف نف�شه وروحه متحدثاً عنها وكاأنها 

أي�شاً،  »جزء تكويني« من ذات������ه، يجعل لها، ا

ن�شاين الذي تكتمل به وجوداً. كيانها الإ

على طرف اآخر، تت�شكل، وب�شورة اأخرى، 

حركة ال������ذات –التفات������اً اإىل املا�شي، حيث 

»اجلذور«، وال�شتدارة اإىل الواقع من خالل 

الذاك������رة، وكاأن ما تختزن من »اأ�شول« ميثل 

كرث جذري������ة، والطريق احلميم  احلقيق������ة الأ

اإىل »الذات«، لي�شب������ح املوقف، يف مثل هذه 

دب الرومان�ش������ي،  احل������ال، كم������ا ه������و يف الأ

متجيداً للطفولة واحللم.

على مثل هذه الفكرة، يبني حليم بركات 

روايته »طائر احلوم«. فهي رواية رومان�شية 

ال������روح واجلوهر، يف ما ي�شتعي������د »البطل- 

الراوي« فيها من جتارب، ويعي�ص من »اأزمنة 

م�شتعادة«. كل الفرق بينه وبني الرومان�شي، 

روؤية وموقف������اً، اأن الكاتب الرومان�شي يطلق 

حنين������ه اإىل جمه������ول/ ويف املجهول، يف حني 

اأن روائينا، هنا، يتوجه، حنيناً، نحو »معلوم« 

زمان������اً، و»متعني« مكان������اً، ل تنق�شه الوقائع 

�شم������اء وامل�شميات، ال�شائغة  حداث، والأ والأ

للح������دث، وميدانها –فهي، به������ذا العتبار، 

أي�ش������اً. فالبطل يف ما يروي،  رواي������ة واقعية ا

يتمث������ل »�شخ�شياته« متثاًل حياً، وواقعياً اإىل 

درجة كبرية، ف�ش������اًل عن كونها رواية حتمل 

روؤي������ة للعامل، وتك�شف عن »منهج«ينتظمها يف 

ما حتمل من ت�ش������ور عام للبنى الجتماعية 

يف حميط وقائعها، وللقيم واملعاين الناظمة 

أم������ا رومان�شيتها  ن�ش������ان فيه������ا. ا حلرك������ة الإ

حاطة مبا ه������و »عام«،  فه������ي رومان�شي������ة الإ

والك�شف ع������ن دواخله احلية، مب������ا لها من 

ن�شان، وعلى اأر�ص  أ�شا�شية يف حياة الإ دللت ا

أم������ا »التعبري« عن هذا كله، فينتظم  الواقع. ا

يف ما هو »و�شيلة لمتالك العامل« -على حد 

تعبري »فاجرن«.

طار الذي ي�شم عامل هذه الرواية  أم������ا الإ ا

داخله فهو »اإط������ار اغرتابي«.. واأما املحتوى 

حا�شي�ص  فكار، واملواق������ف، والأ فيت�شم������ن الأ

وامل�شاعر، الت������ي جندها، جميعاً، يف حالتها 

الق�شوى من حيث التعبري عنها. واأما الروائي 

فهو، هنا، يظهر م�شكوناً ب�شخ�شيات، واأمكنة 

واأزمنة متث������ل حلظته������ا، اأو حلظة ح�شوره 

فيها، ه������و الكاتب –الراوي- بها /وح�شوره 

به������ا/ ومن خالله������ا. يتاأكد ه������ذا احل�شور 

عل������ى نحو كبري الو�شوح من خالل ما ندعوه 

»فك������رة مت�شلط������ة« تتحدد به������ا �شخ�شياته، 

وتع������ني ح�شورها يف حيات������ه.. اأو يحدد هو 

نف�ش������ه حياتها مبا يلزمه للتعبري عن »فكرته 

–موقف������ه«. ومن هن������ا فاإن عملي������ة »اخللق 
مكنة،  الروائ������ي« له������ذه ال�شخ�شي������ات، والأ



ية زمانية على اأر�ض املكان لف بناء ر�ؤ »طائر احل�م«- اأ� ر�اية امل�ؤ

1982010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

حداث اإنا تنطلق،  زمنة، والأ والأ

بداي������ة فعلية، م������ن ذات الكاتب 

)الذي ياأخذ دور الراوي(.. وهو 

يحت�شنها جميع������اً، جاعاًل منها 

»موقفاً معه« على جبهة ال�رشاع 

الذي يخو�ش������ه مع »واقع اآخر«، 

وا�شع������اً نف�ش������ه يف »كل �شيء«، 

هناك، بق�ش������د التغلب عليه يف 

م������ر. وكما هو »البطل«  نهاية الأ

يف الرواي������ات، جن������د »الكاتب- 

الراوي« هنا –ب�شفته »بطاًل« -

خر يف اإطار الواقع،  ينمو، هو الآ

ومن خالل ال�شخ�شيات املحيطة 

ب������ه.. واإن كان ذلك يتم يف اإطار 

ما يريده حلياته وتفكريه. فهو، 

لقلب  يوؤ�ش�ش������ون  و�شخ�شيات������ه، 

البواعث اجلوهرية الت������ي تعود بهم –معاً- 

اإىل ما هو »خا�������ص –�شخ�شي« من حياتهم 

ك������ي يحرروها م������ن الواقع. وم������ن هنا، فاإن 

�شوؤال الرواية، هن������ا، كما يحكم ا�شتخال�شه 

منه������ا اأحداثاً ووقائع و�شخ�شيات، هو �شوؤال 

الوعي بالواق������ع، والتعبري ع������ن هذا الوعي 

تعبرياً ي�شعنا، متلقني، يف �شميم اجتماعية 

ه������ذا الواقع باأبعاده احلياتي������ة والأخالقية، 

أ�شا�ص –وكاأنه يريد القول والتاأكيد:  بدرجة ا

اإن املعن������ى الذي نعطيه للحي������اة والواقع من 

حولنا ه������و معنى حياتنا ذاته������ا. اأما املعاين 

أي�ش������اً، املعاين التي  الت������ي ن�شرتدها فه������ي، ا

تخ�������ص حياتن������ا. وعلى هذا فه������و ل ياأخذ 

القارئ لروايته خ������ارج الواقع الذي تتحرك 

فيه الرواي������ة: �شخ�شيات، واأحداثاً ووقائع.. 

اإنا جند اهتمامه الرئي�ص ين�شب على هذا 

الواقع، وعلى ا�شتمرار ال�شلة به.

اإل اأن الواق������ع الذي يعني������ه –ونعنيه يف 

تاأكيدنا عليه- لي�ص هو »الواقع العام«، واإنا 

هو »الواقع كما يريده«، ويحر�ص على تثبيت 

روؤيتن������ا الزمانية –املكاني������ة اإليه، واإن تدخل 
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على نح������و وا�شح يف تعيني اإدراكنا له –واإذا 

جاز لن������ا اأن ن�شتخدم، هنا، عب������ارة »تعديل 

دراك«، فاإننا جن������د الروائي يقوم بعملية  الإ

دراكن������ا الواقع يف طرفيه:  »التعديل«ه������ذه لإ

الط������رف املتجذر الرا�ش������خ يف �شورة تقاليد 

وع������ادات ومرا�شي������م حياة )كم������ا تعرب عنه 

الكفرون، بلدة وحميطاً اجتماعياً(، والطرف 

أو العار�ص )الذي متثله  خر –الط������ارئ، ا الآ

اأمري������كا- حيث يح������ل ويعي�������ص ويعاي�ص(.. 

لنجده، يف ه������ذا، كمن يقرتح »نظاماً« معيناً 

أك������رث من م�شتوى  �شياء، يف ا ح�شا�������ص بالأ لالإ

ح�شا�ص اإىل نف�ص القارئ  –واإن كان يدف������ع الإ
وكاأنه يحدد حيوية فكره وروحه وهو ميار�ص 

عملية الكتابة.

اإن عملية تاأكيد الذات تتخذ عنده �شورة 

ع������ودة اإىل م������ا كان »الكاتب –ال������راوي« قد 

عا�ش������ه، وهو، يف هذا التوجه منه، ل مي�شي 

أو ي�شاعد يف  باجتاه واقع جديد، ي�شوغ������ه ا

�شياغته، واإنا جن������ده يذهب باجتاه تركيز 

�شياء، روؤي������ة تتجدد فيها  روؤيته الواق������ع والأ

أو  ه������ذه العالق������ة روح������اً، وتتطور واقع������اً )ا

حلم������اً(. ويف املح�شلة فهو هنا اإنا »يج�شد 

نف�شه« ويعمل على »ا�شتعادتها« وهو مي�شي 

يف مهم������ة البحث هذه. وبه������ذا املعنى، ومن 

خالل ما تتمثل فيه الرواية عماًل فنياً ينبغي 

اأن نفه������م »واقعيتها« كونها مبنية فعلياً على 

واقع، حمدد بزمان ومكان، وهي تتاأ�ش�ص فيه 

أثر معنى«  أثراً«، واإن كان »ا /وعليه بو�شفها »ا

و»دلل������ة وجود« و»متثاًل لوج������ود« اأكرث مما 

أثر وجود«. ويف هذا ال�شياق تاأتي تلك  ه������و »ا

»ال�شياغات الفكرية« التي يعتمدها الكاتب، 

�شواء يف النظر اإىل الواقع، اأو يف تقييم هذا 

الواق������ع الذي بقدر ما ه������و »واقع خارجي« 

متعني جغرافي������اً واإن�شاني������اً )واإىل حد كبري 

تاريخياً(، فهو، كذلك »واقع داخلي« يخ�ص 

أياً  الكاتب –ال������راوي نف�شه اأكرث مما يخ�ص ا

من �شخ�شيات الرواية.

نه ينطلق من وعي متكامل، ويقيم ما  ولأ

يبني������ه على /وبهذا الوع������ي، فاإنه ل يكتفي، 

هنا، بالتمثيل فقط على م������ا ندعوه »واقعاً 

مو�شوعي������اً«، واإن������ا يخل������ق ه������ذا الواقع، 

أيان������ا، متلقني، اأمام ن�ش������ق اإبداعي  وا�شع������اً ا

–اإن�شائ������ي يحاول اأن يج�ش������د به »الواقع«من 
خالل ما يعتمد و�ش������ولً اإىل هذا التج�شيد، 

من معطي������ات حقيقية )زماني������ة –مكانية( 

فالواقع هنا »واقع« بكل ماله من خ�شائ�ص 

متيزه. ومن هنا فه������و يجعل من »الكفرون« 

ن�ش������اين« الذي يتم�شك  لي�ص فقط »عامله الإ

به، ول ي�شتطيع عنه انف�شالً، واإنا يحولها 

اإىل »يوتوبيا«: من خالل م������ا ينقله اإح�شا�شاً 

بها و�شعوراً.



ية زمانية على اأر�ض املكان لف بناء ر�ؤ »طائر احل�م«- اأ� ر�اية امل�ؤ

2002010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

أو بفعلها( جندها  ومن خالل واقعيتها )ا

تقوم على جمموعة من التقابالت: 

فهن������اك التقابل يف �شخ�شية »الراوي« -

عن نف�شه وامل������كان- بني ما ميكن اأن ندعوه 

»روحاً ع�شوي������اً« -مبعنى النتماء اإىل املكان 

مب������ا له من زم������ن اإن�شاين، وب������ني »�شخ�شية 

املثقف«، الذي يتكلم من خالل ثقافته، ويرى 

�شياء بعني هذه الثقافة. الأ

مكنة: »الكفرون«  وهن������اك التقابل بني الأ

التي متث������ل »الذات« يف جتذره������ا املكاين.. 

و»نيوي������ورك« التي يجدها متث������ل »املدينة- 

احلوت«.فامل������كان، هنا، كما يج������يء تعبرياً 

عن »الهوي������ة« ورمزاً من رم������وز »العودة اإىل 

اجلذور«، اأو مكوناً من مكونات الذات –كما 

يف حالة »الكفرون«، يجيء نفياً لهذا كله يف 

حالة »نيويورك«.

أزمن������ة ال�رشد« يف  وهن������اك تقابل ب������ني »ا

الرواي������ة: »بني احلا�رش –ال������ذي تنطلق من 

روؤيت������ه باجت������اه »املا�شي« ال������ذي هو جملي 

الذاكرة –وه������و، كما يتمثله ويج�شده، وجود 

�شف������اف، يواجه »احلا�رش« ب������كل ما فيه من 

ن�شانية  تعقيد احلي������اة وانق�شامات الذات الإ

على نف�شها وواقعها.

ولهذه التقاب������الت ت�شاوؤلتها التي ت�شف 

عن موقف املت�شائل:

فه������و يخاط������ب »طائر احل������وم« ويقول: 

»ه������ل يغريك عري ال�شماء كما يغريني عري 

أت������ي التقابل هنا  احلبيب������ة؟ )�������ص29( – فيا

تقاب������اًل بني »رغبة الروح« عند طائر احلوم، 

ورغبات اجل�شد« عند »الراوي«.

وياأخ������ذ هذا التقابل و�شع������ه على اأر�ص 

دان������ة. فحني ي�شتمع  الواق������ع ليتكلم بلغة الإ

مريكان  »الراوي« اإىل حبيبته تقول له: اإن الأ

»جاوؤوا اإىل العامل اجلديد من خمتلف اأطراف 

الع������امل الق������دمي وبن������وا جمتمع������اً متقدماً«.. 

ي������رد عليها، م�شرياً وموؤك������داً: »وهم يف هذه 

وروبي لقهر العامل  يام يكملون التم������دن الأ الأ

وال�شيط������رة عليه )..( التوج������ه غرباً ريادة، 

ولكنه اأي�شاً غزو البنادق دون �شلطة ووازع. 

ر�ص بال حدود وقالوا: هذه  ر�شموا حدوداً لأ

ملك������ي اخلا�ص، وكتبوا )ممن������وع الدخول(. 

قتلوا الهنود مرتني: مرة بر�شا�ص بنادقهم، 

وم������رة بر�شم �شورة �شلبية له������م كي ي�شوغوا 

القتل )..( وعندما كّونوا جمتمعاً قوياً توجهوا 

اإىل بقي������ة العامل، متاماً كما فعلوا يف توجههم 

يام يقتلون العامل  غرباً يف اأمريكا. يف هذه الأ

الثالث مرتني كل برهة«.)�ص118-117(

وحني ت�شاءل، وق������د وجد نف�شه يف هذا 

التقابل مع احلا�رش: »ملاذا هذا الهروب اإىل 

الطفول������ة؟ »كان ت�شاوؤله ه������ذا قد جاء بعد 

»اجلواب«، اأو ما ميكن اأن نعده جواباً، حني 

تكلم عل������ى »اأمريكا« التي جعلت حياته فيها 
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مليئة مبا ي�شمي������ه »الغ�شب املكبوت« الناجت 

ع������ن هذا الفرتا�������ص وهذا القه������ر«، ليقول 

خماطباً اإّياه������ا باأعنف كلمات الهجاء: »اأنت 

أيتها احل�ش������ارة املقنع������ة. اأرف�شك. هزيلة  ا

بطال  هزيلة. اأعلنك هزيلة وحقرية. ت�شمني الأ

املحررين اإرهابيني. اأعلنك اإرهابية! ت�شنفني 

العامل اإىل متح�رشين وبرابرة. اأعلنك بربرية 

أنني اأمج هذه اللغة فرمبا تفهمني لغتك.  مع ا

أزياوؤك  أناقتك قناع. ا اأعلنك هزيلة وحقرية. ا

أنا  أن������ت ل تعرفني ولكنني ا اجلميلة اأقنعة. ا

اأعرف اأن هن������اك عالقة بني ان�شغال �شعبك 

بتخفيف وزنه ب�شبب التخمة وجوع اأفريقيا. 

أنيق، م�شابة  دميقراطيتك افرتا�������ص مهذب ا

بالعفن..« )�������ص153( م�شتمراً بلغة هجائية 

م�شتندة اإىل الواقع والوقائع، لعلها من اأعنف 

ما قيل يف اأمريكا �شدقاً.

ويعيدنا هذا ثانية اإىل »الراوي« يف هذه 

الرواية: فهو راٍو متعدد املواقع مكاناً، متعدد 

احل�شور زماناً.. ودوره يف الرواية دور كلي.. 

فه������و ف�شاًل عما يرويه عم������ا عرف و�شاهد 

وعا�ص، جنده ميتد اإىل هذا الواقع بنظرات 

نقدي������ة تك�ش������ف عن مواق������ف وا�شحة جتاه 

أو اأخرى، فهو راٍو ممتلك وعيه بذاته،  ق�شية ا

هذا الوعي هو الذي يحركه يف عملية تفاعل 

مركب بني »ذاته« وكل م������ن الزمان واملكان، 

واإزاء ال�شخ�شيات. وهو ما اأن يخطو خطوة 

يف الزمان حتى يجد نف�شه يف عملية �شعود 

عماق، وبقدر ما  أو نزول اإىل الأ اإىل املا�شي، ا

جنده يعني باإعادة ا�شتح�شار �شور املا�شي، 

أو يحوله( اإىل  جنده يتحول بذل������ك املا�شي )ا

احلا�������رش، يج������ري الكالم عن������ه بوعي هذا 

احلا�رش ولغته.

وعلى هذا، هو راٍو يوثق ذاته بذاته. هو 

ف�شاًل عن كونه »كاتباً روائياً«، كان اأن جعل 

م������ن نف�شه »�شخ�شية روائي������ة« تقوم بكل ما 

ميل������ي عليها »الروائي« م������ن اأدوار، مواقف، 

وه������ي »�شخ�شية « توؤدي اأفعاله������ا بان�شجام 

آخ������ر، فاإنه  كب������ري مع »ال������ذات«. من جانب ا

يجعل لهذه »ال�شخ�شية« ما ميكن ت�شميته ب� 

»الو�شيط ال�رشوري« بينه وبني القارئ. فهو، 

ما نلتقيه يف ه������ذه الرواية، يتطابق و»الراأي 

النق������دي« الذي يذه������ب اإىل اأن »ال�شخ�شية 

الروائي������ة« اإنا ه������ي مبثاب������ة جمموعة من 

أو امل�شمم������ة، مزيج من  التج������ارب املعي�شة ا

مالحظ������ات املوؤلف وافرتا�شاته. وحتى حني 

يجد هذا »البطل« نف�شه يف �رشاع مع نف�شه 

جن������د �رشاع الكاتب )كات������ب الرواية( مع ما 

عاي�شه ويتعار�ص معه –يف وقت واحد. 

وجن������د يف هذه الرواية ما يدعوه »جورج 

لوكات�������ص« ب������� »ال�شري نحو ال������ذات« يف حال 

�شكايل« وهو م������ا يجعله »متحداً  »البط������ل الإ
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بالعامل« و»معار�شاً ل������ه« -ولكن انطالقاً من 

/وتاأ�شي�شاً على »معرفة وا�شحة بالذات«.

من هن������ا انتماء هذه الرواي������ة اإىل »تيار 

أ�شا�شاً، على ما افرت�ص من  الوعي« وقيامها، ا

م�شار للعمل الروائي يتعني يف اأمرين:

ول؛ ويتمث������ل يف تق������دمي الن�شي������ج  - الأ

الفعل������ي، واحلقيقي، لوع������ي املحرك للعمل 

الروائي، �شخ�شات واأحداثاً..

- والثاين؛ هو تاأكيد هذا املعنى لقارئه.. 

ح�شا�ص  وه������و ما جن������ده متمثاًل يف ه������ذا الإ

الطاغي م������ن الكاتب –الراوي مبا ميكن اأن 

يو�شع، ت�شنيفاً، يف اإطار »القيم«، اجتماعية 

كانت هذه القي������م اأم مو�شوعية، وقيام هذا 

»الوعي« على ما يعرف ب� »التداعي« -الذي 

أ�شا�شياً م������ن عنا�رش البناء  ي�ش������كل عن�������رشاً ا

الروائي يف هذه الرواية:

ال�ش������وداء  امل�شع������د  عامل������ة  »وج������دت 

جميلة كبدايات ال�شب������اح يف �شتاء الكفرون 

املاطر«.)�ص54(

أتاأمل ال�ش������وداء اجلميلة ك�شباح  »عدت ا

�شتائي يف �شيعتنا، تاأملتها ملياً وماأخوذاً كما 

أتاأمل اجلداول..«)�ص55( كنت ا

»وك�شف������ت له ع������ن ب�شائعه������ا اجلميلة 

ك�شباح �شيف������ي يف الكفرون«.)�ص90( حتى 

تبدو »الكفرون« وكاأنها »الفردو�ص ال�شائع« 

بالن�شب������ة له وهو يف زحمة احلياة احلا�رشة، 

لنجد »وقائع« البحث عنها م�شتمرة با�شتمرار 

الرواية.

اأخذنا �شخ�شيات الرواية بو�شفهم  واإذا 

اأفراداً ينعك�ص فيهم الكلي /ويعك�شونه قولً 

وحركة ومواقف.. فاإننا ميكن اأن نفهم،على 

أبعاد ان�شغال الكات������ب بالواقع،  آخ������ر، ا نحو ا

بعاد التي ياأخذها هذا الن�شغال ومعناه: الأ

فه������و يق������دم م�ش������ارات جريئ������ة منبثقة 

)ومتحقق������ة( ع������ن �شلة )كما ه������ي متحققة 

يتحرك������ون  يجعله������م  باأ�شخا�������ص  روائي������اً( 

ويتحدث������ون ويتخ������ذون املواق������ف بحيث ل 

أنهم »حقيقيون«اأخذهم من  ن�شك حلظة يف ا

الواقع »كماهم«، وقدمهم جاعاًل منهم واقعاً 

حقيقياً »كما يريد«.

ثم اإنه عمد اأن يجعل هذه »ال�شخ�شيات« 

حرة بفعلها، م�شتقلة مب������ا لها من رغبات.. 

وق������د تركها تق������ول »مات�ش������اء« وكاأنها تعي�ص 

ن. بل يده�شنا الكاتب،  »حلظة القول« معه الآ

اأحياناً، يف »ما يقدمه������ا به« وهي على هذا 

الن�شي������ب من احلي������اة، ويف م������ا تعطيه من 

مر الذي يدعونا  انطباع عن هذه احلياة.. الأ

أنه  أم ا اإىل الت�شاوؤل عما اإذا كان »ينقل عنها«، ا

»يحملها ما يريد قوله«؟

أراد لهذه  من جانب اآخر، يبدو اأن الكاتب ا

ال�شخ�شيات »الواقع املتع������ني« مكاناً وزماناً 

الذي تظهر فيه حمققة �شالتها، وعالقاتها، 
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وجوده������ا  أي�شاً،وموؤك������دًة  ا وتقاطعاته������ا 

)ح�شورها( باإن�شانية عالية الروح.. اإذ جعل 

من وجوده������ا »وجوداً كافياً« -بح�شب عبارة 

قناع«. »ليفز«- ليجعل لروايته »قوة الإ

ومن هنا، ف������اإن خ�شو�شية هذه الرواية 

هي »خ�شو�شيت������ه احلياتية« فيها –اإذا جاز 

�شخا�������ص، واحلياة  التعبري- مبعن������ى: اأن الأ

�شي������اء غ������ري م�شتقلة عن ال������ذات »ذات  والأ

بداعي������ة فقط، بل  الكات������ب«، ل ال������ذات الإ

أي�شاً، وبوجه خا�ص. اإن  والفكرية –املوقفية ا

اهتمامه بها، وا�شتجابته لها، جاءا يف و�شع 

مت�شاو مع وعيه احلي������اة واإدراكه لها: حركة 

ومعطيات، تاأثريات وموؤثرات، منازل ومنايف. 

فاإذا ما اأخذنا بالعتبار، يف هذا ال�شدد، اأن 

»الروائي« هنا هو اأي�شاً مفكر وعامل اجتماع، 

اأدركن������ا ح������دود مالحظتنا ونح������ن جنده ل 

تفوته فر�ص دمج نتائج مالحظاته يف رواية 

أنا�ص موجودي������ن وجوداً  ت�ش������م »�شج������الت« ا

اجتماعياً، وح������وادث واقعة. فهو، يف روايته 

ه������ذه، يقرتب كثرياً من حال������ة درا�شة الواقع 

–واإن من خالل روؤية فنية لهذا الواقع- واإن 
جاء يف تعامله مع ه������ذا الواقع و�شخ�شياته 

ل »ينق������ل« عنها نقاًل طبيعياً، بقدر ما يعيد 

ابتكاره������ا –اإذا �ش������ح التعب������ري- من خالل 

»خميلة روائية« ت�شتخدم الكلمات باأثر ذاتي، 

ثر الذاتي« ل ت�شادر  واإن كان������ت يف هذا »الأ

ف�شح������ة التناظرات القائم������ة –متثياًل لهذا 

العامل الواقعي.. بل اإن »�شوت الكاتب« )وهو 

أ�شا�شاً( يطرح وعيه بنف�شه يف  �شوت الذات، ا

تزامن مع طرح وعيه بالواقع. ولعل هذا هو 

ما يجعل الرواية متثل، يف وجه من وجوهها، 

نطاً من اأناط »ال�ش������رية الذاتية« للكاتب، 

أن������ه يعتمد، يف كتابات������ه، خ�شائ�ص هذا  أو ا ا

النم������ط –ومن هذا ال������ذي يتجلى يف �شورة 

�شديدة الو�شوح –انطباق هوية الراوي- عن 

نف�شه وواقعه –مع هوية الكاتب- وخ�شو�شاً 

يف ما ي�رشد من اأح������داث، ويروي من وقائع 

أ�شا�شية فيها،  أو »�شخ�شية« ا كان هو »بطلها ا

بتاأكي������د ح�شور ه������ذه ال�شخ�شية من خالل 

و�ش������ع نف�شه مو�شع الفاعل الكلي، وال�شاهد 

الدائم..

اإل اأن عن�������رش افرتاق ه������ذه الرواية عن 

»ال�ش������رية الذاتية« هو اأن »الراوي« فيها )عن 

خرين( ل يلت������زم »ال�رشوط  نف�ش������ه وع������ن الآ

التاريخية« التي ي�شدد عليها بع�ص منظري 

»فن ال�شرية« -م������ع اأن »ال�شياقات ال�رشدية« 

فيه������ا تتخذ �ش������كل رواية »ال�ش������رية الذاتية« 

أ�شلوبها. فهي ف�ش������اًل عما فيها من وقائع  وا

واأحداث على �شلة بالراوي )الكاتب(، فاإنها 

تت�شمن الراأي، والروؤية، واملوقف –وثالثتها 

ل تنف�شل عن فكر الكاتب، وتكوينات روؤيته 

للحي������اة والواق������ع، وما يجد نف�ش������ه فيه من 
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موقف على �شلة بفكره وروؤيته، كما هو على 

�شلة بالواقع –يف بعده الجتماعي. واإذا ما 

تاأملن������ا يف هذا كله ميك������ن اأن ن�شتخل�ص ما 

ي�شري اإىل /ويوؤكد: اأن الكاتب من خالل هذا 

أ�شا�شاً على روؤية اجتماعية، اأن  كله، واملبني ا

�شخا�ص يتاأثر تاأثراً مبا�رشاً بالبيئة.  �شلوك الأ

أبعد من هذا،  بل ميكن اأن ن�شتخل�ص ما هو ا

ا  �شخا�ص اإنَّ وه������و ما يتمثل يف اأن �شلوك الأ

حتدده بيئتهم. فاإذا جاء هذا »ال�شلوك« متاأثراً 

باخل�شائ�������ص الجتماعية لتلك البيئة، فاإنه 

لة  بالن�شبة ملدينة مثل »نيويورك« خا�شع لالآ

لة.. مقدماً هذا كله من خالل  آلية هذه الآ وا

معادل فك������ري –اجتماعي لتيار الواقعية يف 

دب. فه������و، يف هذه الرواية، كاتب واقعي،  الأ

ولكن واقعيته اجتماعية حتليلية- ولعل هذا 

ما يجعله يبلغ م�شتويات اأعمق يف ا�شتق�شاء 

الواقع ودواخل ال�شخ�شيات. ويف هذا يتعني 

»الوع������ي بالواقع« ع������ن الكات������ب يف ارتياد 

الطري������ق التي يرتاده������ا، مدفوعاً بدافعني: 

عقلي، وذاتي –روحي.. وهما، معاً، يحققان 

رغبة البحث عنده، حتدوه الرغبة من خالله 

حاطة بها، وامل�شاركة  �شياء، والإ اإىل معرفة الأ

)حت������ى لو جاءت ع������ن طري������ق املغامرة( يف 

�شنعه������ا.. ملتقياً يف هذا م������ع ما كانت تراه 

كاتبة مث������ل »فرجينيا وولف« من »اأن ال�شيء 

املهم ال������ذي ينبغي اأن يعرب عن������ه الفنان هو 

أو ماهي������ة احلياة من زاوية  روؤيت������ه اخلا�شة ا

ذاتية«.

غري اأن هذه الرواية تقع، على نحو اأقرب 

�شل« التي  يف اإطار م������ا يعرف ب� »رواي������ة الأ

ي�شتخدمه������ا الكاتب لريوي م�شتعيداً اأحالمه 

وىل، م������ن جانب، وليك�ش������ف، من خاللها،  الأ

م������ن جانب اآخر، عن م������دى جتاربه املتكونة 

ح������الم، ويحدد موقفه يف  من خالل تلك الأ

حا�������رشه، ولكل من »امليقات������ني« رمزه، ولكل 

رمز دللته الذاتي������ة –الجتماعية- بالن�شبة 

قل. للكاتب يف الأ

أو يتمثل فيها البحث  ومتثل هذه الرواية /ا

ن�شان يف  عن »اإن�شانية امل������كان« من خالل الإ

عالقت������ه بامل������كان. فهي تقوم عل������ى »قراءة« 

ن�شان واملكان،  يقدمه������ا الروائي لكل م������ن الإ

عالقة قائمة او انف�شالً حادثاً.. اإىل جانب 

ن�شان للمكان، وا�شتجابته الذاتية له،  روؤية الإ

روؤي������ة اأو حلماً. فهي رواي������ة تقوم على وعي 

»البطل –الراوي« فيها بحياته وباحلياة من 

حوله.. والوع������ي –كما يحدده علم النف�ص- 

اأ�شول������ه.. وال�شدف������ة بالن�شبة للبطل  وليد 

فيه������ا، هي »�شدفة النتق������ال« من واقع اإىل 

اآخر: م������ن واقع مرتبط به عل������ى نحو ذاتي 

–ج������ذري، اإىل واقع يجد نف�شه منف�شاًل عنه 
–ذاتاً.. فهو، بالن�شبة له، حميط اآخر، وثقافة 
اأخرى، وجمتم������ع مغاير ع������ادات وتقاليد.. 
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خر«  لذل������ك مل يت�شل هذا »املكان –الواقع الآ

اإىل اأحداث التح������ول عنده باجتاهه، فبقي، 

وىل،  وهو يعي�ص فيه، م�شدوداً اإىل جذوره الأ

كم������ا بقي فكراً وذاتاً اإن�شانية يف حالة �رشاع 

مع هذا الواقع. كما يتجلى ذلك من م�شارات 

حياته، ومواقفه، وكذلك يف روؤيته العامل. فهو 

أو اأخرى، ل يريد تلويث  –كما يعلن، ب�شورة ا
خر« -ل يف  ذاته مبوا�شعات هذا »الواقع الآ

�شياء ح�شب، ول يف طبيعة  م�شتوى تفكريه بالأ

�شئلة التي وجدها تن�شب على ال�  أ�شئلته –الأ ا

»كيف«ولي�ص على ال� »ملاذا«؟ مما جعله يجد 

نف�شه يف مواجهة »جمتمع غرائزي«.

واإذا ما وجدنا ه������ذه الرواية تنفتح على 

الطفول������ة –باملقدار الذي تنفت������ح فيه على 

احلا�رش –فاإنها، م������ن خاللهما، اإنا تنفتح 

على »امل�شري«، ولكنه ل ي�شت�شلم لهذا امل�شري، 

أ�شا�شية بالن�شبة له، وهي:  واإنا ليوؤكد فكرة ا

أي�شاً تراثه، واأن  ن�شان تاريخه، وه������و ا اأن الإ

هذا الرتاث كي يكون به /ومن خالله فينبغي 

ن »اللغة« وحدها املعرب عن  اأن يكون لغته، لأ

ن�شاني������ة –احل�شارية، يف ماهو  حقيقت������ه الإ

»تعب������ري ذاتي« عن ذلك – )ومن هنا جاء اإىل 

ما يعرب عن ذلك »من زجل« و»عتابا« جاءت 

أ�شخا�ص ر�شموا م������ن خاللها  عل������ى ل�ش������ان ا

اأحواله������م، اأو عربوا عنها(. فهذه »ال�شواهد« 

-التي تنت�شب اإىل »تراث �شفاهي«، متثل، يف 

اأخ�ص ما متثل، انتقالً من »املعطى الذاتي« 

للوجود اإىل »الوجود بذاته«.

ويقدم لنا الكاتب، من خالل هذا الوعي 

بالذات، �شورة املا�ش������ي الذي عا�ص وعرف 

وفي������ه اندم������ج.. ويتجلى ه������ذا املا�شي يف 

�شور يتج������اوز بها الزمان و�شغوطه، واملكان 

وتغريات������ه. واإذا كان لكل »زمان« مكانه، فاإن 

»مكان« الزمان يف هذه الرواية، والذي يعود 

اإلي������ه الكاتب عودة ا�شرتج������اع وا�شتعادة، هو 

»الكفرون« التي، متث������ل بالن�شبة له، »عاملاً« 

يرتب������ط باأحالم������ه، وميثل، بالن�شب������ة له، ما 

ندعوه »جذوراً«:

ع������ن  أل������ت  �شا »كف������روين«  ين  ولأ  ..«

الينابيع«.)�ص65(

ي������ام املا�شية، ونذهب  »لو تع������ود تلك الأ

ال�شم�������ص  تطل������ع  اأن  قب������ل  الب�شات������ني  اإىل 

ونقط������ف التني والرم������ان واأقرا�ص البندورة 

احلمراء«.)�ص90(

وتقول له »حبيبت������ه« يف �شوء ما ي�شدر 

عنه من كالم وموقف: »طاملا ت�رش اأن جتعل 

الكفرون املرجع، لن تتمكن اأن تبداأ عالقات 

جديدة وترى نوعاً اآخر من اجلمال«. وحني 

يرد عليها باأن »لكل جماله اخلا�ص«.. جندها 

تدعوه اإىل اأن يتحرر »من الذاتية« ومن هذه 

الروا�ش������ب، فريد عليه������ا بالق������ول: »الذاتية 

ل ميك������ن. اأما ما ت�شمين������ه روا�شب فاأ�شميه 
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جذوراً. لذلك اأحببت �شجرة ال�شف�شاف)..( 

نها تنكفئ على  اأحب �شجرة ال�شف�ش������اف لأ

ذاتها وجذورها، كلما كربت يف العمر انحنت 

اأع�شائي نحو جذوري«.)�ص117-116(

أم������ا »طائر احل������وم« ال������ذي يتخذ منه،  ا

الكات������ب »عنوان������اً« لروايت������ه، فه������و الطائر 

»ال������ذي كان يع������رب بريئ������اً �شفافي������ات �شماء 

الكفرون«)�������ص114(، والذي يناديه بالقول: 

»مثل������ك رحيل������ي وولدت������ي بع������د كل موت« 

)�������ص124(، وي�شيف وهو يتحدث عنه: »ما 

أوم������اأ يل اأن اأجل�ص  أبي ا أذك������ره �شخ�شياً اأن ا ا

قرب������ه فاقرتبت بوجل كما اقرتابي من طائر 

احلوم امل�شاب« )�ص146(.. حتى ي�شل اإىل 

البحث ع������ن /وتاأكيد التماثل والت�شابه بينه، 

هو، وبني »طائر احلوم« هذا:

».. ومثل������ك ي������ا طائ������ر احل������وم ع������ربت 

الق������ارات، حلقت فوق القمم، رافقت البحار 

نهر، تعر�شت للقتل، ولدت بعد كل موت،  والأ

اخرتقت كثافة الغي������وم و�شفافيتها، لم�شت 

عري ال�شم������اء، تطلعت بالم�ش������ار، قاومت 

ف������اق، فارقت �رشبي  العوا�شف، اكت�شفت الآ

ربع  والتحمت به، رحل������ت يف الجتاهات الأ

ر�������ص، خربت اأقا�شي احلزن  و�رش�شت يف الأ

والفرح«.)�ص150(

ولن������ا هنا اأن ن�شاأل: هل اأن هذا »املا�شي 

البعيد«، ن�شبياً، الذي ا�شتدعت هذه الرواية 

وقائع������ه واأحداثه و�شخ�شيات������ه واعتباراته، 

أم اأن »الفرتة  هو »الزمن املاأثور«، واملتميز.. ا

احلا�رشة« التي يتم فيها /ومن خاللها النظر 

اإىل ذل������ك املا�شي )اأي فرتة الكتابة عن ذلك 

املا�شي با�شتعادته( هي املتميزة زماناً؟

كثرياً م������ا يظهر املا�شي للنا�ص )وللكاتب 

أي�شاً( وكاأنه زمن ال�شعادة الذاهبة، والفردو�ص  ا

امل�شاع، ال������ذي اندفعنا من������ه، بفعل الزمن، 

اإىل حا�������رش ل ير�شينا، حتى لكاأنه زمن اأ�رش 

ن�شانية. لذلك  لأحالمنا ومهانة لطموحاتنا الإ

ما نحاول »ا�شتعادت������ه«، و»ا�شرتداده«،  كثرياً 

ولو يف اإطار ا�شتعادة الذكريات جمردة!!

من هنا ج������اءت هذه الرواي������ة بتنوع يف 

أ�شا�شياً فيها.  ال�رشد.. كما جاء دور »الراوي« ا

فه������و ف�شاًل عما يرويه، مم������ا عا�ص وعاي�ص 

وعرف وعان������ى.. ميتد يف ه������ذا كله/ ومن 

خالل هذا كله بنظ������رات نقدية اإىل الواقع، 

أي�ش������اً.. ويف الوقت ذاته  والوقائع، واحلياة ا

جن������ده يف �شميمها، غري من�شغ������ل عنها مبا 

هو خارجها.. فهو »ال������راوي« الواعي ذاته، 

وما�شي������اً، ولكنه املتم�ش������ك باأر�شه  حا�رشاً 

وىل )الكف������رون(، مر�ش������اًل اإليه������ا كل هذا  الأ

كرث جمالً وغنى  احلنني الذي تبدو بفعله الأ

اإن�شانياً من كل ما عرف بعدها من اأمكنة يف 

اأزمنة اأخرى.

اإن »الكفرون«، هنا يف الرواية، لي�شت هي 
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»البلدة« املوجودة على مكان ما، من خارطة 

ه������ذا العامل، بل هي »املدين������ة« التي اأوجدها 

الكاتب، وجعل لها نا�شها، وحيواتها، موؤطراً 

كل �شيء فيها باإطار من »ت�شوره ال�شخ�شي«. 

وعلى هذا، فهي، على واقعيتها، لي�شت مما 

يقا�������ص على الواقع بقدر ما تقا�ص على ذلك 

الن�شيب من »الت�ش������ور« الذي يروق للكاتب 

اأن يقدمها فيه، ويج�شدها من خالله –وهو 

م������ا جعل من »عبارته الروائية« عبارة لي�شت 

حمايدة، تكتف������ي بو�شف الع������امل اأو �رشحه.. 

واإنا ه������ي »عبارة حنني« اإىل ه������ذا العامل.. 

فهو فيها يتحرك ب������ني زمنني: زمن الذات، 

والزمن –الوجود، مبا يجعل لغته تنفتح اأكرث 

على �شاأنه الداخلي الذي ي�شتوعب فيه العامل 

اخلارجي ل� »الكف������رون«، جاعاًل لهذا العامل 

خ�شو�شيته، وهي التي متثل »اأهل الكفرون« 

آخ������ر، خارجها، »مو�شع  -وا�شع������اً كل �شيء ا

تقاطع« مع هذا العامل احلميم الذي جند، يف 

خر، اأن كل م������ا يفتحه هذا »العامل« اأمامه  الآ

م������ن اآفاق هي اآفاق العودة اإىل الذات.. واأما 

هاج�شه، يف هذه الرواية فهو، هاج�ص احلر�ص 

وىل، ليبحث  أ�شيائه /حياته الأ على ا�شتعادة ا

عن »عامله« يف »الكفرون«، وينفتح على العامل 

أن������ه يحدد حياته  من خ������الل »الكفرون«، وكا

ووجوده بحدود وجودها داخله –كما عا�شها 

طفولًة.

واإذا كان بع�������ص نق������اد الرواي������ة يرى اأن 

مث������ل هذا »الع������امل« ل ن�شتطي������ع اعتباره اإل 

دبي«، فاإن  أ�ش������كال »التنظيم الأ »�شكاًل« من ا

حر�ص الكات������ب، هنا –يف مثل هذه احلال- 

هو اأن ي�ش������كل منه »معياراً« مقبولً وواقعياً. 

ولع������ل هذا ما فعله حليم ب������ركات يف »طائر 

احلوم«. فو�شعه »الواقع« يف مثل هذا املوقع 

املتميز ذاتياً، وعل������ى النحو الذي يريدنا اأن 

نتمثله فيه، هو من نوع »الختيار املق�شود«، 

وق�شيدته تن�ش������ب على ما يريدنا اأن نعرفه 

منه������ا /عنها وننحاز، مع������ه، اإليه –وهو عامل 

ن�شاين، اأكرث مما هو  من العالقات والروح الإ

»مكان جغرايف«.

ولكن من ب������ني نقاد الرواي������ة هوؤلء من 

يجد قيمة الرواية يف حيوية عاملها اخليايل 

ومتا�شك������ه. غري اأن ب������ني الروائيني من يلغي 

هذا احلاجز الفا�شل بني الواقع والتخييل، 

ويرى اأن »وجه احلياة« هو ما نحققه حلماً، 

ومن خالل احللم –الذي نتجاوز به حمدودية 

الواقع، وحدوده ال�شارمة.

وه������ذه الرواية، من زاوي������ة اأخرى، وهي 

�شول« اإنا تثري  تطرح مو�شوع العودة اإىل »الأ

ق�شي������ة »الهوية –والخت������الف«، وخ�شو�شاً 

أو تقيمه  يف م������ا تبنيه م������ن موقف فك������ري، ا

على هذا املوق������ف الفكري. وعلى هذا، فاإن 

�شخا�ص الرواية  البحث يف »الهوية الذاتية« لأ
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–ف�شاًل عن »الراوي –البطل« -تعود بنا اإىل 
ما ميكن اأن نع������ده »مرجعاً« و»جذراً«. وهي 

يف ارتباطه������ا به������ذا »اجل������ذر« وعودتها اإىل 

هذا »املرجع –امل������كان« تقارب بني »روؤيتها« 

و»عاملها«، وهو م������ا جعل الكاتب –باعتماده 

ه������ذه الروؤية –اأن يقدم تل������ك »احلياة« حياة 

»الكف������رون«- وكاأنها ذات موح������دة الوجود 

والفع������ل والتطلع. واإن ه������ذا »التوحيد« هو 

ال������ذي ي�شكل وعيها –الوع������ي الذي يك�شف 

عنه الكاتب، ويعطيه »�ش������كاًل« و»م�شموناً« 

من خالل و�شعه يف �شياق روؤيته.

اإن »طائ������ر احلوم« رواية قل������ق اإن�شاين. 

فهي ت�شتمد مادتها الروائية من معني التاأمل 

يف »امل������كان –الزمان« تاأماًل يتخلله اإح�شا�ص 

عميق باملا�ش������ي، يجلو �رش ه������ذا القلق مبا 

يك�شف عنه من »خزائن الذاكرة«، واعتبارات 

الكاتب  ي�شتثمره������ا  املواق������ف احلا�������رشة.. 

ا�شتثماراً حيوياً، مقدماً منها »رواية مثالية« 

-باملعنى الذي حدده »ماركيز« للرواية املثالية 

أنها »رواية ح������رة حرية مطلقة، ل تتعلق  يف ا

والجتماعي ح�شب،  ال�شيا�ش������ي  مب�شمونها 

واإنا تتعلق بقدرتها على فهم الواقع«.

ومن هنا –رمبا- بدا الكاتب وهو ل يريد 

لقارئ روايته هذه اأن ين�شى، ولو للحظة، اأن 

»بطلها« ه������و كاتبها نف�شه، مبا يجعل لنف�شه 

من وجود /ح�شور على امتدادها.. جاعاًل، 

أو يعلنه  يف الوق������ت ذاته، من كل م������ا يقوله، ا

موقف������اً ذا دللة بالن�شبة ل������ه: اإن�شاناً ينتمي 

اإىل بيئ������ة وواقع اجتماع������ي، وكاتباً –مفكراً 

رائه اأن متثله. وهو حتى يف  اجتماعياً يريد لآ

خرية م������ن روايته هذه اإنا ير�شم  احلركة الأ

بكلمات –تك�شف عن عالقة »الذات الكاتبة« 

بالزمن وامل������كان –وجهاً اآخر من وجوه هذه 

»الرواية –امل�شرية«.

�شارة اإلي������ه هو اأن  اإل اأن م������ا تنبغ������ي الإ

»ح�شور الكاتب« يف ه������ذا كله /ومن خالل 

هذا كله، ل ياأتي على ح�شاب »فنه الروائي«، 

واإن������ا هو ح�شور يحرك »جوهرية املو�شوع 

الروائي يف اأكرث من اجتاه، مبا يخدم الرواية 

فناً ومو�شوعاً.

¥µ
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�شــعر:

كّنا �شليل ال�شيف

متغايرات من �شور احللم

ق�شة :

ق�ش�س ق�شرية جدًا

عقار م�شاع

�صليمان العي�صى

وفيق �صليطني

جنيب كيايل

د. اأحمد علي حممد
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اإىل اأخي و�صديقي الدكتور

عبد العزيز ال�صبيل..

َجْر أَنِْزُع نَْف�ضي.. ِمْن بََراثِن ال�ضَّ ا

أَُعوُم يف اخَلَطْر.. ا

اإىل يَنابيعي..

�شاعر العروبة والطفولة الكبري

العمل الفني: الفنان حممد حمدان.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

ليَل ال�سيف! ا �سَ ُكنَّ
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ء
ْ
أَجي �إىل ُطُفولتي �

أَلُْف �ُشَعاٍع يف طريقي.. �

َجى.. يف َمتَاهاِت �لدُّ

يْء.. يُ�شِ

َيُدُّ يل يَديْه..

ترتِع�ُش �ملَُعلََّقاُت،

أُ �لتاريِخ يف يَديْه يَْهفو َظَما

أَْهاًل بطفِل �خليمِة  يَقوُل يل: �

رقاْء! �لزَّ

ماْء.. تنهمُر �ل�شَّ

يف ُمْقلَِتي..

�أخلَ������ُع نف�ش������ي م������ن بََر�ث������ِن 

َجْر �ل�شَّ

و�حُلْزِن..

َماُر َياُع و�لدَّ َنني �ل�شَّ
أ أَنْ�َشى � �

ألْتَِقيْه.. حنَي �

يِف.. ُكنَّا �َشليَل �ل�شَّ

ليْل؟ َيَْن �ْرَتَل �ل�شَّ
أ �

أَبَْحُث عنه.. منُذ كنُت، �

أَْعِطني يَديْك.. �

كنَّا معاً يف �لّتيِه..

رقاْء يف َخيْمِتنا �لزَّ

وِد، يف �ل�شياْء يف �لَعتَماِت �ل�شُّ

نَبَقى معاً..

أَْن نَُعوْد  لبُدَّ ا

لبُدَّ اأن نَُعوْد 

َخيْمتُنا الزرقاءُ كانت مَتْالأُ الُوجوْد

ومل نَزْل –يف املوِت ِمْلَء داِرنا

وَعبْلَُة ال�شمراءُ.. يف انِْتَظاِرنا

آَمنُْت بالَقتيْل.. ا

يَْهِزُم ُكلَّ قاِتليِه، َوا�ْشُمُه الَقِتيْل

تَُخبُِّئ اخليمُة..

أَلَْف ُم�ْشتَِحيْل.. نْقا�ِص.. ا يف الأَ
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أنا عا�رصُ اخلمِر ا

أَوملُت للطرِي ا

نّباأت يو�سَف

واجُلبَّ

وال�سنبالْت.

اأديب و�شاعر �شوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
وفيق �سليطني

متغايرات من �صور احللم
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ويف �حُللْم �أهرقُت كرمي

و�أب�رصُت من َخلْفِه �سجر�ً يف �ل�سماء

يحوُم..

وينـزُل يف �ل�رصِّ

نحو �لذي تت�سّقُق عنُه �ل�َسفاةْ.

❁    ❁    ❁

أَعر�ْض أَيو�سُف � �

َن من ُمهجتي وكتابي أنا �لعا�رصُ �لآ �

ول�سُت نبّياً،

ول�سُت �أقيُم على �لريِح مملكًة

أبني على �ملاِء خطوي. ل�سُت �

أنا �سائٌع يفَّ �

اأكرثُ من واحٍد يت�شادُم

أ�شالءُ تطفو.. ا

وتر�شُب

�شوتي قمي�ٌص..

متّزَق بيني وبيني.

ومايف غدي اإخوةٌ

ليكيدوا

عُت وحدي.. جتمَّ

 غارٍب
ٍ
توّزعُت بني دم

ٍ
و�شعاِع دم

يف تواريَخ مت�شي اأمامي،

ومايَل من عابريَن..
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�شقَط يف ُجبِّ نف�شي قلياًل لأ

أنا واحٌد.. ا

أمٌة تتقا�شُم اأ�شالءها يف املغيِب ا

وتُب������دُع منه������ا متائ������َم من������ذورًة ل�شباح 

الظالْم.

❁    ❁    ❁

أنا ههنا َرْجُع جنوى ا

وتاأويلها بالٌغ يف اخل�شومِة

بيني..

وبني املرايا التي تتناهُب وجهي.

وكلٌّ لُه يو�شٌف..

�شوَف ي�شتقُّ »رغموَن« منُه

آيُة الليِل أتْت ا اإذا ما ا

يف ظلِّ قنَّا�شٍة ُمق�شطني.

❁    ❁    ❁

حواٌر..

له �شكُل مقربٍة

وال�شواهُد من�شوبٌة فيِه

يلتاُث منها الف�شاءُ

دٌم يف احلكايِة..

فا�َص عليها

أَعر�ْص أَيو�شُف ا ا  -

أنَت اأدرى بهذا املاآِل فما ا

وابُد فيهْم الذي َطمرتُْه الأ

واإْن ِقيَل جئناَك يا �شيَد الكيِل

أَماراِتنا.. نب�شُط مّنا ا

ل تَزيُغ

ونحُن لها حافظوْن.

❁    ❁    ❁

ليو�ُشَف هذا الزماِن

قرارةُ بئٍر تدوُر به يف ُخطاهُ

ياُلطمها..

ويحنُّ اإىل الذئِب فيِه

وما كاَن بع�َص قمي�صٍ يَُقدُّ

ول تُرجماَن من الغيِب

يُدين لُه احُللَْم

يو�ُشُف وجهي املَُعاِفُر

دميِة يف ال�شورة الآ

�شاعُر هذا اخلراِب

اَء منُه.. الذي ي�شكُن املوُت يف �شلِع حوَّ

أُعر�ُص عنُه �َشبيهي الذي �شوَف ا

أوزاَرهُ يف عروِق الق�شيدِة أَحمُل ا وا

هل نحُن �شخ�شاِن ُملتب�شاِن
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و�شّداِن مّتحداِن..

با�شٍم يُحيط بنا يف هويْة؟!

❁    ❁    ❁

أيو�ُشُف.. ا

بئرَك يفَّ

أنَت انتظارَي يف اآخِر ال�شوِط وا

كي نتفارَق..

نناأى

أْن ينت�شي ونرتَك للُحلِْم ا

خريْ. يف م�شافِة هذا الهزيِع الأ

¥µ



2162010 اآذار     558 الع��������������������������������دد 

�سباق

ب بكم( �صار �صاب بح�صانه.   يف درٍب مكتوٍب عليه: )الدنيا ترحِّ

 بعد خط������وات اعرت�صته دورية، اأفرادها م�صلح������ون بالعبو�س وال�صوارب 

الطويلة، �صاح به قائدها:

- هيا انطلْق ب�رسعة. اأنت م�صرتك يف ال�صباق!

أنا خرجُت متنزهاً. - �صباق؟!! يا �صادة ا

اأديب وقا�س �شوري.

العمل الفني: الفنان موفق خمول.

❁❁

ò

❁
جنيب كيايل

ق�ص�ص ق�صرية جدًا
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بله.. يف هذا الدرب ال نزهَة،  أيه������ا االأ - ا

تُك اأن  ال ِم������زاَج، ال راحة، وخ������ذ علماً َح�ضرْ

 هنا ممن������وع، النطنط������ة، احلنجلة، 
َ
امل�ش������ي

وحتى ال�ضع������ة املتو�شطة. امل�شموُح به فقط 

هو ال�ضعُة اجلنونية.

فغَر ال�شاُب فَمه وعينيه، وتدىل كلُّ �شيء 

�شف������ل، تابع قائد الدورية ب�شوت  فيه اإىل االأ

أكرَث ق�شوة: ا

- والويل لك اإذا خط������ر ببالك الرجوع، 

ن اإال 
فه������و اأي�شاً ممنوع، ولي�س ل������ك منذ االآ

ال�شباُق من اأمامك والدوريُة من ورائك.

❁    ❁    ❁

عناق

نام الفالح معانقاً �شخرَي زوجته.

ن������ام الطفل معانقاً ق������دَم اأخيه يف �ضير 

�شيق.

نامت ال�شماء معانق������ًة تكبريةَ عابٍد ركَع 

و�شجَد على الرمل.

نامت ال�شاقية معانق������ًة اآخَر هم�شٍة بني 

�شمكتني عا�شقتني. 

ن������ام امل�شد�������س معانقاً راح������ًة موؤقتة من 

القتل الذي يرغمونه عليه.

نام ال�شاع������ر معانقاً ق�شي������دًة بي�شاء مل 

يَّ حرف.
يكتب منها اأ

❁    ❁    ❁

كرتون وخ�شب

مرَّ اجلوع بجزيرة )َفْقر�شتان(.

جعَل الوجوهَ بعر�ص اإ�شبع!

ج�ش������ام نزل������ْت اإىل ع�رشين كيلو  أوزاُن الأ ا

غراماً.. اأقل!

أه������ُل اجلزيرة  كالقط������ط الوالدة   �شار ا

ح�شُن  ي�شكنون يف �شناديَق من الكرتون، والأ

حالً يف �شناديَق من اخل�شب!

اجتمع �شكان ال�شنادي������ق، قرروا اإر�شاَل 

وفٍد اإىل حاكم اجلزيرة لينظر يف حالهم.

�شاح الكرتونيون: رئا�شُة الوفد لنا.

�شاح اخل�شبيون: الكرتون يرتاأ�ص اخل�شب! 

م�شتحيل.

 دارت  معركة حامي������ة ا�شتخدم اجلياُع 

فيه������ا �رشا�شتَه������م، كان الواح������د منهم يخلع 

أو �شاَق������ه الياب�شة، وي�رشب  ذراَع������ه النا�شفة ا

خ�شَمه، فيقتله!

 م������ن الكرتونيني رجٌل 
َ
بع������د املعركة بقي

أةٌ واحدة! واحد، ومن اخل�شبيني امرا

أة: م������ات من مات منا  ق������ال الرجل للمرا

ومنكم. تعايل نتزوج.

ثها عن احلب. واأخذ يحدِّ

أة، لكنها  ظهَر ال�شوُق قم������راً يف وجه املرا
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انتف�شْت بعد حلظة، �شاحت:

أنا  - ابتعْد عن������ي، ابتعد.. ا

ل اأخ������اف اإل م������ن احلب. ) يا 

عيني علي������ه.. يا روحي عليه(! 

أناديك:  ا بطرفة عني �شيجعلني 

حبيب������ي! �شيزي������ل الف������ارَق بني 

النبيلة وطبقة  طبقة اخل�ش������ب 

�شيغ�شل  الو�شيع������ة!  الكرت������ون 

واإذا  الع������داوة!  وميحو  القلوَب 

لنا وف������داً جديداً �شيجعلني  �شكَّ

أو اأقول  أتنازل لك عن رئا�شته ا ا

أنا،  أو ا أَ�ُشه اأنت ا لك بب�شاطة: تَرا

ل َفْرق!

❁    ❁    ❁

األعاب ت�شلية

ا�ش������رتْت )بثينة( هاتفاً حمم������ولً لت�شمع 

�ش������وَت حبيبها )جمي������ل(، لكنه������ا اكت�شفْت 

ألع������اب الت�شلية،  حالوةَ م������ا يف الهاتف من ا

وكلما ات�شل بها جمي������ل قالت وكاأنها واقفة 

على نار:

- جمي������ل.. اأرج������وك، ل ت�ش������ع الوقت، 

ادخْل يف املو�شوع.

يزداد ارتباك جميل، فيقول:

- بُثْ�..بُثْ�..بُثْ�..

- �شاحمك اهلل يا جميل، اأمن اأجل)بُثْ�..

بُث�( تبعزق وحداتك؟! )باي(.

❁    ❁    ❁

قلم اأحمر 

حت������طُّ الع�شافريُ عل������ى اأ�شابعه عندما 

يكتب للحبيبة. 

حت������ّطُّّّ الفرا�شاُت عليه������ا عندما يكتب 

للطفولة. 
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يُغلِّفها الباروُد عندما يكتب عن العدو. 

تنقل������ب اإىل �شي������اط عندم������ا يكتب عن 

الظلم. 

�شابع������ه دوريًة يقودها قلٌم  هوا لأ لذا وجَّ

أنا بانتظارك.  اأحمر، و�شكيناًً مكتوباً عليها: ا

❁    ❁    ❁

ابت�شامات

متوكئ������اً كان عل������ى ذراع ابن������ه عندم������ا 

ناديتُه: 

أ�شتاذ �شعيد. - ا

التف������َت نحوي، وعلى فمه لوؤلوؤةُ ابت�شامة 

�شغرية، قال: 

- �شوتك لي�ص غريباً، من اأنت؟ 

ان�شغلُت بتاأمل خريط������ة التجاعيد التي 

ي������اُم على وجه������ه، وعينيه اللتني  تركتْه������ا الأ

ذهَب نورهما، فتاأخرُت يف الرد:

أنا حممود. تلميذك حممود.  - ا

������ْت على فمه لوؤل������وؤةُ ابت�شامٍة اأخرى،  �شعَّ

أنه يطلب مني مزيداً  ودون اأن يتكلم �شعرُت ا

من التو�شيح. فقلت: 

أ�شتاذ. كنُت تلميَذك  اط يا ا - حممود النطَّ

قب������ل ثالثني �شنة يف مدر�ش������ة )اأبي متام(. مل 

اأكن اأدخل اإىل ال�شف اإل من النافذة.. مل يكن 

مي�شح ال�شبورةَ �شواي. رغم ق�رش قامتي كنُت 

، واأنط اإىل اأعاله������ا، ف�رشَت تناديني:  أن������طُّ ا

أن������ك مرًة و�شعَت  )حمم������ود النطاط(! اأذكر ا

اأذين بني اإ�شبعيك قائاًل: يا حممود النطاط 

اأنت ذكي، ولكنني اأخ�شى اأن تُ�شيَِّع م�شتقبلَك 

بالولدنة. نطنْط قلياًل يا ولد، وادر�ْص كثرياً. 

رتني؟ هاه.. هل تذكَّ

أنه مل  �شت������اذ �شعيد، ظنن������ُت ا مل يبت�ش������م الأ

يتذكر �شيئ������اً! لكنَّ خيط الدمع املت�شلل على 

أنه يبك������ي من �ش������دة التاأثر،  خده اأخ������ربين ا

اختطفُت يده، قبَّلتُها قائاًل:

أيتُك بال�شدفة، فاأحببُت اأن اأقول لك  - را

مبنا�شبة عيد املعلم: كلَّ عام واأنت بخري.

َع  م������ا ك������دُت اأكمل كالم������ي حت������ى جتمَّ

 
َّ
ُ ابت�شام������اٍت كثرية، وكان علي

على فمه لوؤلوؤ

حتفظ ب������ه يف �شندوق  ألتق������ط اللوؤل������وؤ لأ اأن ا

اجلواهر.  

❁    ❁    ❁

احلار�س 

 نظ������ر حار�������صُ الف�شيل������ة اإىل الق�شيدة 

أََمرها اأن ترفع يديها ليقوم  الغزلية بارتياب، ا

بتفتي�شها، ومن جيوبها الداخلية اأخرج ب�شَع 

ها مبنديل، واأحرقها.  كلمات لفَّ



ق�ص�ص ق�صرية جداً

2202010 اآذار     558 الع��������������������������������دد 

أ ال�شاع������ر الق�شي������دةَ حلبيبته، فلم  ق������را

ترت�ش������م على وجهها اأقوا�ُص الفرح، ومل تظهر 

غمازتاها.

بكى، وتوقف عن كتابة ال�شعر.

❁    ❁    ❁

داخل الربميل 

اأ�شواُت م�شاجرة  يف احلارة!

هجم بهلول على النافذة برقبته الطويلة، 

ها مييناً.. ي�شاراً، مل يَر �شيئاً! مدَّ

�شَخَن قلبُه عل������ى نار ف�شوله، اندفع اإىل 

احلارة  ب�)�شحاطة( املنزل!

فتَ������َح عينيه كعي������ون اجلن، لكن������ه مل يَر 

�شيئاً!!  

اأ�شواُت امل�شاجرة يف ارتفاع:

تهديدات، تاأوهات! 

تبكي�ص، ترفي�ص! 

حت������ت عمود النور انقلب������ْت فجاأًة حاويُة 

القمامة، وظهر طف������الن يت�شارعان على.. 

غنائم الزبالة! 

آاااه. - ا

أباه،  ه وا مَّ
أ بلع دمعًة ماحلة، �شبَّ الفقَر وا

ثم اأ�شلَح بني الطفلني.

بلمح الب�رش اختفى ال�شغريان بينما راح 

ينُف�ُص ثيابَه قائاًل لنف�شه:

 - �شتنام الليلة مرتاَح ال�شمري يا بهلول. 

أنهما  فعل������َت خرياً مع ولدين م�شكين������ني مع ا

أ�شبعاك لَبْطاً ورف�شاً. ا

زاد ان�رشاح������ه، اأخ������ذ يغني عائ������داً اإىل 

ر�ص  البيت، لكن������ه اأح�صَّ فج������اأة بخ�شونة الأ

نَّ 
أ �شفل، فاكت�شف ا حتت قدميه، نظر اإىل الأ

)�شحاطتَُه( �شارت بني غنائمهما!!! 

❁    ❁    ❁

نارميان 

َمِر�َص العا�شُق فج������اأة، َذبَُل �شبابه كوردٍة 

انق�شف عودها! 

أنا عاج������زةٌ عن �شفائه،  دوية: ا قال������ت الأ

أنا عاجزةٌ عن تدفئته!  غطية: ا قالت الأ

غمغَم طالباً من اأهله كاأ�شاً من البابوجن، 

فقهقه املوُت الواقُف خلف الباب قائاًل: 

- ا�رشْب م������ا ت�شاء. هل تظ������ن البابوجَن 

مينعني من الو�شول اإليك؟! 

لكنها جاءت عند الع�رش نارميان �شو�شنتُه 

ال�شمالية، تركوهم������ا معاً، وخرجوا، هم�شْت 

�شفتاها: 

- لطفي. 

فتََح عينيه، نه�ص بع������د هنيهتني، �شقته 

أ�������صَ بابوجٍن مغلياً يف قلبها، َفَرَدْت �َشعَرها،  كا
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فوج������د نف�َش������ه حت�������ت �شم������اٍء ك�شتنائية ل 

متناهي������ة! َرَم�َشْت باأج�فانها، فهرهرْت فوقه 

جن�وماً �شغرية كحبات الدواء �شحنْت ج�شَمُه 

الواهَن بغذاٍء من �شوء! 

حينما َفتََح الب������اَب وهي بجانبه ارجتف 

املوت من رجوع العافية اإليه، ذاَب يف احلال، 

ْت مكانَه �شحكاُت العا�شق. بينما مالأ

❁    ❁    ❁

نباح يف الهواء الطلق

قال الكل������ب )َجْعران( ال�ش������ارُح يف بالد 

العربان لقطيع الكالب ال�شارح وراءه:

- �شباب.. حالتنا �شارت �شعبة! اأرجلنا 

تكاد ل حتملنا من �شدة اجلوع!

أقَعوا على  توق������ف القطيع عن ال�ش������ري، ا

موؤخراتهم، قال اأحدهم:

- وماذا نفعل يا َجعران؟

- اأرى اأن نتوج������ه ح������الً اإىل م�شلح������ة 

ال�شكاوى، �شنقول للم�شوؤولني فيها: َق�َشم اهلل 

رزاَق بني النا�ص والكالب بالعدل، لهم ما  الأ

يف بيوتهم م������ن طعام، ولنا ما يف احلاويات، 

ن نذه������ب اإىل احلاوي������ات، فنجد  لكنن������ا الآ

خ�رَش والياب�ص!   القمامة م�شح������وا الأ
ْ
نبَّا�َشي

أو اأن يُجري  قولوا لهم اأن يبتعدوا عن رزقنا، ا

الطُب احلديث تغيرياً لطبيعتنا، فن�شبح من 

ع�شاب. آكلي الأ ا

اندفع القطيع مع َجعران نحو امل�شلحة، 

أوا عل������ى بابه������ا حار�شاً كال�شن������م، حاولوا  را

اأن ينبهوه اإىل وجوده������م مبوجة: )عو..عو( 

لطيفة، فلم ينتبه!

ا�شتعمل������وا بعده������ا موجت������ني اأخري������ني، 

اإحداهما من العي������ار املتو�شط، والثانية من 

العي������ار الثقيل، فلم يرفَّ ل������ه جفن! اقرتبوا 

منه، فاكت�شف َجعران اأمراً مذهاًل:

- �شباب.. احلار�ص بال اأذنني!

أ�شه، فعاًل   را
ْ
نظ������روا جميعاً اإىل جانَب������ي

حار�ص م�شلحة ال�شكاوى بال اأذنني!!

ت�شللوا اإىل الداخل م������ن الباب اخللفي، 

فازدادْت ده�شتهم، كلُّ املوجودين فيها مكاُن 

ذنني فارغ! الأ

لة، ومل يجدوا حتى  خرجوا بروؤو�������ص ُمهدَّ

رغبًة يف النباح!

¥µ
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حدثني من ال �أ�شك يف حديثه قائاًل. ملا �أخطرت من قبل موظف مديرية 

�لنقل �أن ثم������ة �إ�شارة حجز و�شعت على �شحيف������ة �شيارتي �خلا�شة، هرعت 

مر، وقد �أطلعني �ملوظف  �شتف�رس ع������ن �الأ �إىل �جله������ة �ملالية �شاحبة �لقر�ر الأ

�مل�ش������وؤول على �شورة �لقر�ر، وما �إن وقع نظري على �لقر�ر �إياه حتى تنف�شت 

أ�شماء، �إذ علمت �أن  �ل�شع������د�ء �شاكر�ً �ملوىل �لعزيز �أن �لق�شي������ة جمرد ت�شابه �

�ملعن������ي �شاحب عقار يف منطقة مل ي�شب������ق �أن وطئتْها قدماي من قبل، فقلت 

على �لفور.

ناقد وقا�س �شوري.

العمل الفني: الفنان حممد حمدان.

❁❁

ò

❁
د. �أحمد علي حممد

عقـــــــار م�شـــــــــــاع



عقـــــــار م�شـــــــــــاع

223 2010 اآذار     558 الع��������������������������������دد 

- ل�ست معنياً بهذ� �لقر�ر، فاأنا ال �أملك 

ذرة تر�ب و�حدة يف هذه �ملنطقة يا �سيدي.

أ�سه م�سدق������اً وهو يوجه  ه������زَّ �ملوظف ر�

كلماته �إيل:

م������ر، وال تن�َس  - ق������ّدم طلب������اً ملعاجلة �الأ

�لطو�بع.

در�ج  نزلت على �لفور وكنت قد طويت �الأ

�مللتف������ة الأجنز �ملطلوب ب�رسع������ة هائلة. وملا 

عدت �إلي������ه ثانية ومعي م������ا طلبه مني قال 

على �لفور:

- �ساأحولك �إىل موظف �جلباية وهنالك 

�ستنجز �ملعاملة.

وبالفعل ��ستقبلني موظف �جلباية بتفهم 

بالغ وقال يل:

- ��سعد �لطابق �لتا�سع وزودين مبعلومة 

ب�سيطة ولكنها مهمة ال�ستكمال معاملتك، من 

�ل�سجل �خلا�س بذوي �ل������ذمم، �إننا بحاجة 

ملعرف������ة تف�سيالت ��سم �ملكل������ف �حلقيقي، 

ز�لة �للب�س  ن ال يكفي الإ ن ما �سنعته �إىل �الآ
الأ

�سماء. �لعالق جر�ء ت�سابه �الأ

لبي������ت طائع������اً و�جتهت عل������ى �لفور �إىل 

�مل�سعد �لذي طار ب������ي �إىل �لطابق �لتا�سع، 

لكن موظ������ف ال�شجالت مع اجله������د البالغ 

أوراق������ه �شوى ا�شم  الذي �رشف������ه مل يجد يف ا

املكل������ف الثالثي م������ن دون اأي اإ�شارة اأخرى، 

فقال يل:

أ�شت������اذ �شجالتنا يف املديرية  آ�شف يا ا - ا

م ول تاريخ امليالد ول رقم  ل ت�شجل ا�شم الأ

أ�شتطيع اأن  هوية املكلفني، وكما ترى فاأنا ل ا

اأخدمك يف �شيء، وبقي عليك اأن تذهب اإىل 

مديرية امل�شالح العقارية وت�شت�شدر اإخراج 

قيد للعقار.

كان������ت ال�شاعة قد اقرتب������ت من الواحدة 

بع������د الظه������ر، وكان علي اأن اأط������ري اإىل تلك 

املديرية واأح�شل عل������ى اإخراج قيد عقاري، 

ولي�ص باإمكاين اأن اأ�شح������ي بيوم اآخر اأغيب 

ن مرتبي  في������ه ع������ن وظيفتي يف حم�������ص، لأ

ال�شه������ري ل يتحمل خ�شم يوم اآخر، ف�شالت 

بي اخلط������وات اإىل العقارية وهناك وجدت 

بواب، وما اإن  �شحابة من النا�ص تتلبد على الأ

و�شلت اإىل الباب بادرت ب�شوؤال املوظف:

أري������د احل�ش������ول عل������ى اإخ������راج قيد  - ا

عقاري.

حدجن������ي بنظرة ل اأعرف تف�شرياً لها ثم 

قال:
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- قدم طلباً بهذا ال�شاأن يف 

اخل������ارج واأح�������رشه يل ول تن�َص 

الطوابع.

اأح�رشت الطلب على الفور 

وناولت������ه اإي������اه، فرمقني بنظرة 

اأخرى ثم قال:

- عد غداً.

ن،  أري������ده الآ أ�شتطي������ع ا - ل ا

ظ������رويف ل ت�شم������ح يل اأرجوك. 

نظ������ر اإيل بربود ه������ذه املرة ثم 

قال:

- ه������ل تع������رف اأح������داً يف 

الداخل؟

أنني اأعرف اأحدهم فقال: اأوهمته ا

- اإذن خ������ذ الطلب باليد وا�شعد الطابق 

التا�شع.

قل������ت يف نف�شي ما ق�شة الطابق التا�شع، 

وق������د ظننت اأن م�شكلتي �شتحل يف املالية يف 

ذلك الطابق، ومع ذلك مل اأدع الت�شاوؤم يت�شلل 

اإىل دواخلي فهرعت اإىل امل�شعد لينقلني اإىل 

الطابق املذكور وهنال������ك عر�ص يل موظف 

�شاب فقلت له:

- اأرج������وك الوقت يداهمن������ي وال�شاعة 

أريد اإخراج  تقرتب من الثاني������ة بعد الظهر وا

قيد.

تناول من������ي الطلب بلطف ج������م ثم قال 

يل:

- انتظر حلظ������ة �شاأعود اإلي������ك بعد اأن 

اأراجع ال�شجالت.

عاد ال�شاب بعد ثالث دقائق بال�شبط ومل 

اأملح اأختاماً على الطلب، فقال مبت�شماً:

�ش������ف ل توجد عندن������ا قيود لهذا  - لالأ

املح�رش اإنه م�شاع.
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ع������دت اأدراجي اإىل املالية وهنالك بداأت 

خرية املتبقية من الدوام اليومي  الدقائ������ق الأ

تتدفق ب�رشعة مرعب������ة، فتتمزق مع دورانها 

أ�شاأل نف�شي:  اأمعائي من �شدة الغيظ ومازلت ا

مايل ومال ه������ذه الق�شية، هل مطلوب مني 

اأن اأقدم للمالية معلومات عمن وقعت عليهم 

ال�رشائب، وما الذي مينعهم من تدوين كامل 

املعلومات ع������ن مكلفيهم، وهل علي اأن اأدفع 

�رشائ������ب �شخ�ص ميلك عق������اراً يف العا�شمة 

أ�شكن يف مدين������ة اأخرى، واأي بالء هذا  أنا ا وا

أنه عقار  الذي ي�شمى م�شاعاً، هل هذا يعني ا

 اأن اأدفع �رشيبته 
ّ
أبراج ال�شماء وعلي معلق يف ا

من راتبي؟

و�شع������ت املعامل������ة التي غ������دت يف غاية 

البدان������ة والرته������ل على طاول������ة املوظف ثم 

قلت:

أ�شتاذ العقار م�شاع ولي�ص له ذكر يف  - يا ا

امل�شالح العقارية فماذا اأفعل؟

قال مبت�شماً: 

أ�شتاذ، فلو وقع ت�شابه  - حظك تعي�ص يا ا

بني ا�شم������ك وا�شم مكلف له عق������ار نظامي 

حلل������ت امل�شكلة، ولكن يف �ش������وء ما تو�شلت 

اإليه من معلومات ل حل مل�شكلتك.

انفج������رت كلم������ات كث������رية عل������ى ل�شاين 

فاأخرجت منها:

- واحلل؟

- ل ت�شلني ا�ش������األ من هو معني بتدوين 

املعلومات عن املكلفني.

أين اأجدهم؟ - وا

- يف الطابق التا�شع.

- الطابق التا�شع من جديد؟

- �شاأفت�ص عن حل اأف�شل.

- كيف؟

- �شاأذهب اإىل املنطقة العقارية واأح�رش 

أنتم تت�رشفون  أ�شلمه لكم وا ال�شخ�ص املعني و ا

باأمره.

- حاول لعلك جتد حاًل مل�شكلتك.

ذهب������ت يف الثالثة بعد الظه������ر اإىل تلك 

املنطق������ة، وكان املوظفون قد اأخلوا مكاتبهم 

أم������ام املديرية، واكتظت  وجتمع������وا زرافات ا

ال�ش������وارع بهم، فقل������ت يف نف�شي: عجيب كل 

ه������وؤلء يعملون يف ه������ذه املديرية، ومل يخطر 

بب������ال واحد منهم اأن ي������دون معلومات كافية 

عن املكلف������ني بال�رشائب، ومن يدري فلرمبا 
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جناز ذلك.  كن������ا بحاجة اإىل اأعداد اإ�شافية لإ

ركبت �شي������ارة اأجرة وطلبت م������ن ال�شائق اأن 

ينقلن������ي اإىل املنطقة املعني������ة، وهنالك راأيت 

البيوت قد الت�شقت ببع�شها من دون حياء، 

أ، وكان اأر�شدين  أبدا أين ا وحرت يف نف�شي من ا

رجل اإىل خمت������ار احلي فه������و الوحيد الذي 

أيه  يعرف جمي������ع �شكان حملته، وق������د كان را

�شائب������اً، فتوجهت اإىل داره فطلع علي فقلت 

له:

- اأبحث عن رجل ي�شكن يف العقار 795 

وا�شمه فالن الفالين.

غرق الرج������ل يف التذكر حم������اولً ع�رش 

دماغه، ثم قال:

- اأعرف اأهل هذا احلي فرداً فرداً، كما 

اأذكر م������ن كان قد �شكنه قب������ل ع�رش �شنوات 

أنني اأعرف من ن�شائه من ولدت  أكاد اأجزم ا وا

حديث������اً اأو من هي حام������ل ولكّني ل اأعرف 

�شخ�ش������اً بهذا ال�شم. ولك������ن مل تقل يل ماذا 

تريد من هذا ال�شخ�ص؟

- �شمعت اأن ا�شم������ه ي�شبه ا�شمي وكانت 

تل������ك منا�شبة �شارة بالن�شب������ة اإيل، وقد جئت 

أتعرفه، فاأنا اأ�رشُّ يف  من حم�ص اإىل هنا كي ا

احلقيقة عندما اأج������د من ي�شبهني من جهة 

ال�شم، اآ�شف على اإزعاجك يا �شيدي.

¥µ
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�سلوبية اإىل ال�ساح������ة النقدية العربية يف 
انتقلت ع������دوى الجتاه������ات الأ

قالم العربية املعا�رصة مبناأى عن هذه الطيوف  مرحلة ال�ستينيات، ومل تكن الأ

�سلوبية عامل النقد املعا�رص  �سلوبي������ة احلائرة، فقد اجتاحت واكت�سح������ت الأ الأ

أواخ������ر اخلم�سينيات وبداية الت�سعينيات، حمملة بلقاح  يف الفرتة املمتدة بني ا

�سلوبية �سيفة كرمية يف بيوت نقدنا العتيق يف  الفك������ر الغربي، حيث حلت الأ

وىل من مرحلة احلداثة.  بواكره الأ

دب العربي يف جامعة خي�رش –اجلزائر. اأديب وناقد واأ�شتاذ بق�شم الأ

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمه.

❁

ò

�سلوبية يف الكتابات النقدية  الأ

العربية املعا�رصة

❁
د. ب�شري تاوريريت
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 1- مرحلة ما قبل الن�ضج:

�سلوبي������ة – يف ال�ساحة  اإن املح������اولت الأ
النقدي������ة العربي������ة – ويف ف������رة م������ا قب������ل 
ال�سبعيني������ات كانت ب�سيط������ة وحمت�سمة حتى 

واإن حاول������ت النفالت م������ن الطابع املعياري 

الذي ميز البالغة العربية، فهذه املحاولت 

تندرج حتت مظلة علم البالغة القدمي اأكرث 

�سلوبية الل�سانية  م������ن ان�سوائها حتت لواء الأ

أنها منقطعة  أبدا ا اجلديدة، وهذا ل يعن������ي ا

متاماً عن التيارات اجلدي������دة، وعلى �سبيل 

�ستاذ  �سل������وب( لالأ املثال ف������اإن كتاب )علم الأ

اأحم������د ال�سايب على الرغ������م من كونه يدعو 

اإىل الثورة على علم البالغة، فاإنه مل ي�ستطع 

اأن ينفل������ت من �سباكها، وظ������ل طابعها العام 

م�سيطراً عليها. 

ومل ي�ستطي������ع اأحم������د ال�ساي������ب يف كتابه 

املذكور اأعاله اأن يك�رس احلواجز التي حتجب 

�سلوبية يف منعطفها  بينه وبني الدرا�سات الأ

احلداث������ي التي تعمل عل������ى و�سف املجهري 

ملكونات الن�ص يف مرحلة، ويف مرحلة تالية 

الو�سول اإىل ما يرقد حتت البناء ال�سطحي، 

أو اجتماعية اأو طاقات فكرية  من قيم نف�سية ا

بداع. وق������د اجته بدرا�سة  حمرك������ة لعملية الإ

�سل������وب اجتاها معياريا كما هو احلال يف  الأ

�شلوب يدر�ص  أنه يف الأ البالغة القدمية، فقرر ا

القواعد التي اإذا اتبع������ت كان التعبري بليغاً، 

          
)1(

اأي وا�شحاً موؤثراً.

لق������د ا�شتم������ر احلال راك������داً حتى مطلع 

ال�شبعيني������ات، تل������ك الفرتة الت������ي اأطل فيها 

على نظري������ة النقد العرب������ي املعا�رش، عدد 

م������ن الدرا�شات والرتجمات التي عملت على 

ل�شني������ة احلديثة يف الغرب،  نقل النه�شة الأ

التي قطع������ت �شوطاً كب������رياً يف �شلم التطور 

العلمي، ولكن ال�شيء الالفت للنظر اأن هذه 

احلركة اجلديدة، وبرغ������م حما�شها املتوقد 

ظل������ت حم�شورة يف دوائر �شيقة وظل اأولئك 

املتحم�ش������ون نفرا قليال، قيا�ش������ا اإىل النقاد 

خرى. الذين تبنوا الجتاهات النقدية الأ

وائل الذين  أني�ص م������ن الأ ويعّد اإبراهيم ا

قدموا املنهج البنيوي الو�شفي تقدميا علميا 

ول م������رة يف تاريخ الفكر اللغ������وي العربي  لأ

�شوات اللغوية  احلدي������ث، من خالل كتبه «الأ

لف������اظ» وه������ي متث������ل امل�شتويات  ودلل������ة الأ

ال�شوتي������ة وال�رشفية والنحوي������ة والدللية، 

أر�ش������ى قواعد التفرقة ب������ني الو�شفية  وقد ا

والتاريخية منذ ع������ام 1947 وهذا يف كتابه 

أم������ا  �ش������وات اللغوي������ة«.  ا ول، اأعن������ي «الأ الأ

لف������اظ« ال�شادر  يف كتابه الث������اين «دللة الأ
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ع������ام 1958، قد �شلك في������ه م�شلك اللغويني 

املحدث������ني، حيث ي������رى اأن درا�ش������ة الدللة 

أ قمة التحليل اللغ������وي  وت�شكل هدفه  تتب������ّوا

. وق�ش������م ال������دللت اإىل �شوتية 
)2(

النهائ������ي

 ،
)3(

أو اجتماعية و�رشفي������ة ونحوية ومعجمية ا

�شلوبية احلديثة قد  والواقع اأن الدرا�شات الأ

وىل فاأفرزت  تغذت على هذه العط������اءات الأ

أ�شلوبيا جديدا.  لنا مولودا ا

�- مرحلة الن�شج:

�شلوبي������ة يف نقدنا العربي  لق������د بداأت الأ

املعا�رش تاأخذ طريقها نحو الكتمال والن�شج 

بتاأثري تلك املناهج الل�شانية احلديثة والبحوث 

الت������ي ت�شتند اإليها، وبفعل تزاوجها وتفاعلها 

ح�شا�ص  دبي احلديث وتنامي الإ مع النقد الأ

أث������ر النقاد الع������رب املعا�رشين بهذا التيار  بتا

أ�ش�شت  �شم������اء الالمعة التي ا الوافد، ومن الأ

�شلوبي������ة – يف وطنن������ا العرب������ي- تنظريا  لالأ

وممار�شة نذكر: الناقد التون�شي عبد ال�شالم 

�شلوب �شنة  �شلوبية والأ امل�شدي يف كتابيه «الأ

1977» و«النق������د واحلداثة �شنة 1983« اإىل 

جانب امل�شدي جن������د الناقد ال�شوري عدنان 

بن ُذَريْل يف كتابه

�شلوب �شن������ة 1980» وحممد  «اللغ������ة والأ

�شلوبية  �شك������ري عياد ف�������ي بحثه القي������م »الأ

احلديثة حماول������ة تعري������ف واملن�شور مبجلة 

ف�شول ال�شنة �شنة 1981» ثم الناقد امل�رشي 

�شلوب مبادئه  �شالح ف�شل يف كتابه «علم الأ

أ�شاليب ال�شعرية  واإجراءاته �شن������ة 1982» و«ا

املعا�������رشة �شن������ة 1994»، كما نلتق������ي اأي�شا 

بداع،  ب�شك������ري عياد يف كتاب������ه« اللغ������ة والإ

�شلوب العرب������ي، �شنة 1988»  مب������ادئ علم الأ

�شم������اء حممد عزام يف  ي�ش������اف اإىل هذه الأ

�شلوبي������ة منهجا نقديا �شنة 1989»  كتابه «الأ

وعبد الهادي طرابل�شي يف كتابه «خ�شائ�ص 

�شلوب يف ال�شوقي������ات �شنة 1981» وكتابه  الأ

أ�شلوبية �شن������ة 1994» ومن  القي������م «حتاليل ا

�شم������اء اجلزائري������ة نذكر عب������د احلميد  الأ

�شلوب يف املقالة  بوزوين������ة يف كتابه «بن������اء الأ

براهيمي �شنة 1988» ورابح بوحو�ص  عند الإ

يف كتابه «البنية اللغوية لربدة الب�شريي �شنة 

�شلوبية فيما بعد  1993»، وتوالت البحوث الأ

لت�شه������د ف�شاء ف�شيحا، وانت�ش������اًرا وا�شعا يف 

الكتب والدوريات.

���ش��ل��وب��ي��ة:  اأ���ش��ه��ر ال��ك��ت��اب��ات االأ  -3

جراء. التنظري واالإ

�شيجري الرتكيز يف الفقرات التالية على 

اأخ�ش������ب هذه املحاولت الت������ي با�شتطاعتها 

�شلوبية  اأن تختزل لنا جل هذه املجهودات الأ
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خر واأوىل هذه  يف �رشاعها م������ع الآ

املحاولت هي حماولة عبد ال�شالم 

�شلوبي������ة  «الأ كتاب������ه  يف  امل�ش������دي 

أبرز  �شل������وب»، الذي يع������د من ا والأ

الدرا�ش������ات الت������ي حاول������ت ب�شط 

�شلوبي يف اأوروبة  مبادئ التفكري الأ

وفرن�ش������ا عل������ى نحو خا�������ص، وقد 

ك�ش������ف فيه الباحث ع������ن التيارات 

اده������ا. م������ن  أب������رز روَّ �شلوبي������ة وا الأ

خالل ق�شايا: املخاطب واملخاطب 

واخلط������اب عرب نظري������ة الت�شال 

على قاعدة بنيوي������ة كما و�شع ثبتا 

والبنيوية،  �شلوبية  الأ بامل�شطلحات 

عالم هذا الجتاه  وذيله  برتاجم لأ

أك������د امل�شدي على  الواف������د اجلدي������د.  وقد ا

�رشورة التوفيق بني هذه امل�شادرات الثالث 

من اأجل ا�شتيفاء ح������دود النظرية ال�شمولية 

، ولعلَّ اأوفق ال�شبل اإىل هذه 
)4(

دبية للظاهرة الأ

النظرة ال�شمولي������ة اأن نتنبه اإىل اأن الظاهرة 

دبية، جت�شم تقاطع ظواهر ثالث:  النقدية الأ

أو  أو م�شتهلكاً ا ن�شان – موؤلفا كان ا ح�شور الإ

ناقداً، وح�شور الكالم، فح�شور الفن، وتلك 

 ،
)5(

ن�شانية، فاللغوية، فاجلمالية الظواهر الإ

خري اإىل اأن ه������ذه املنطلقات  وتو�ش������ل يف الأ

�شلوبية حت������ى تغدو علما  ما اإن تت�ش������ل بالأ

�شلوبية  ن�شانية. «ولعل الأ �شامال للظاهرة الإ

تغنم كل الغن������م اإن هي اجتهت هذه الوجهة 

فتحدد بكونها علم������ا اإن�شانيا يعنى بدرا�شة 

تعامل تل������ك الظواهر الثالث يف �شلب توقه 

دبي، وتك������ون عندئذ علما، اأوفى  احلدث الأ

 ،
)6(

أ امتزاج الخت�شا�شات» يف جت�شيم مب������دا

واحلق اإن امل�شدي ح������اول تطبيق ما جاء به 

أدبية ظنا  من مبادئ نظرية عل������ى ن�شو�ص ا

جرائية ومبادئها  �شلوبية باآلياتها الإ منه اأن الأ

ال�شارمة متكنه م������ن الو�شول اإىل جماليات 
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الن�������ص، فقد اتخذ مثال م������ن ق�شيدة «ولد 

خر  اله������دى» اأنوذجا تطبيقي������ا يف كتابه الآ

«النق������د واحلداثة» حي������ث عمل على حتويل 

جماليات هذا الن�ص اإىل معادلت اإح�شائية 

واأرقام كمية ل تخربنا يف النهاية ب�شيء عن 

جماليات هذا الن�ص وروحه الفيا�ص.

وق������د تن������اول حمم������ود �شك������ري عياد يف 

�شلوبي« ماهية  كتابه: »اجتاه������ات البحث الأ

�شلوبية ومناهجها وق�شور وم�شاكل مناهج  الأ

 ،
)7(

دبي �شلوبي������ة والنقد الأ �شلوبي������ة، ثم الأ الأ

وعم������ل �شالح ف�شل من خ������الل كتابه «علم 

�شلوبية  �شل������وب» على نقل كل ما يتعلق بالأ الأ

البنيوي������ة يف النقد الغربي اإىل النقد العربي 

�شلوبية يف  املعا�������رش، فعر�ص ن�شاأة ه������ذه الأ

اأوروبة واجتاهاته������ا يف املدر�شتني الفرن�شية 

�شل������وب  الأ مفه������وم  مو�شح������اً  ملاني������ة،  والأ

�شلوبية، حم������ددا عالقتهم������ا بعلم اللغة  والأ

أه������داف البحث  والبالغ������ة، كم������ا عر�������ص ا

�شلوب������ي ومناهجه: النح������راف والت�شاد  الأ

ح�شائي������ة، اخلوا�ص  اللغ������وي، الوظيفية الإ

�شلوبي������ة من خ������الل التحلي������ل الوظيفي  الأ

)8(
للمجال وم�شكلة ال�شورة.

ونلتقي ب�شكري عي������اد يف كتابه «مدخل 

�شلوب» حيث ق�شمه اإىل ق�شمني،  اإىل عل������م الأ

خ������ر تطبيقي، ففي  اأحدهما النظ������ري والآ

�شلوب، وفكرة  ول بح������ث نظرية الأ الق�شم الأ

�شلوب  دباء، وعالقة علم الأ �شلوب عند الأ الأ

دب  دبي وتاري������خ الأ بعل������م اللغة والنق������د الأ

�شلوبية  والبالغة، ثم بني ميادين الدرا�شة الأ

ومهد للدرا�ش������ات التطبيقية بتخطيط ر�شم 

فيه �شورة لكيفية قراءة الن�ص ال�شعري، ثم 

انتقل اإىل تطبيق ذلك على ق�شائد خمتارة من 

. وقد بلغ د.�شكري عياد 
)9(

ال�شع������ر الوجداين

بداع  قمة الن�شج العلمي يف كتابه «اللغة والإ

�شل������وب العربي» ال�شادر عام  مبادئ علم الأ

ن وظيفت������ه مل تكن حم�شورة يف نقل  1988 لأ

�شلوبية الغربية ومبادئها بل كانت  اأ�ش������ول الأ

موجهة اإىل العمل بوعي وقدرة متميزة، على 

دبي  أ�شلوب عربي يف النقد الأ تاأ�شي�ص عل������م ا

مر الذي جعله يعار�ص كثرياً من  احلديث، الأ

النظريات الغربية يف هذا املجال اأو يطورها 

�شا�ص. على نحو تخدم فيه فكرته الأ

هذا وقد األف �شكري عياد كتابا اآخر يف 

�شلوبيات بعنوان «اجتاهات البحث  جمال الأ

�شلوب������ي» حيث طرح فيه اختبارات تت�شل  الأ

�شلوب وعل������م اللغة ل�شارل  بق�شايا عل������م الأ

دب» لوي�ص بيدزر  بايل «علم اللغة تاري������خ الأ

�شل������وب« ل�:  «اجتاه������ات جدي������دة يف علم الأ
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�شلوب  �شتيف������ن اأوملان، و« معاي������ري لتحليل الأ

» ل�: ريفات������ري، و« النحو التوليدي و التحليل 

�شلوبي » ل�: ثورن، و« نحو تف�شري برغماتي  الأ

 suegfried js �شم������ت  ل�������:  بداعي������ة»  لالإ

الف������ردي وم�شكلة  �شل������وب  chamidt و«الأ
دبي » ل�: ميالن ياكوفت�ص  املعنى يف العمل الأ

. ق������د تناول������ت ه������ذه 
)10(Milan Jakovic

للتحليل  املختلف������ة  الطرائ������ق  الختي������ارات 

�شلوبني الغربيني. �شلوبي وميثلها اأكرب الأ الأ

�شلوب،  كما تو�شع –عنده- مفهوم علم الأ

�شالي������ب اللغوية اإىل تف�شري  فجاوز حتليل الأ

أ�ش�ص علمية دقيقة،  دبية على ا الن�شو�������ص الأ

تعتم������د عل������ى نظري������ة املعرف������ة، وفاعلي������ة 

�شلوبية  ، ويف ذلك حماولة جعلت الأ
)11(

القراءة

تت�ش������م بال�شمولي������ة الت������ي تعنى ب������كل بعدي 

العالم������ة، الدال واملدلول. وم������ن ثمة بداأت 

�شلوبي تنحو منحى التبلور  معامل الجت������اه الأ

والكتمال، متجاوزة حدود النقل والتباع.

أثارت  وم������ن الدرا�شات اجل������ادة الت������ي ا

�شلوب������ي يف النقد العربي  اإ�شكالية املنهج الأ

احلديث، نذكر حماولة �شالح ف�شل يف كتابه 

أ�شالي������ب ال�شعرية املعا�������رشة»، حيث ناق�ص  «ا

�شكالية من وجهة نظر اإجرائية تنظر  هذه الإ

�شلوب  لل�شعرية العربية على �شوء ك�شوفات الأ

املنهجية يف ب�شاطها العربي، وما قدمه علم 

الن�������ص من ممار�شة نقدية �شمولية للخطاب 

دبي.  طبقا لتطبيق������ات �شالح ف�شل يف  الأ

تنبيه������ه للموا�شجة ب������ني املداخ������ل الن�شية 

وال�شياقية واجلمالي������ة يف درا�شة الن�شو�ص 

�شالي������ب ال�شعرية من جهة  أو الأ ال�شعري������ة، ا

واملواءمة بني تلك املداخل املتباينة، الوافدة 

وخ�شو�شي������ة الن�ص العرب������ي مبا ينتج نطا 

م������ن الثقافة املتجان�شة البعيدة عن التكييف 

)12(
الق�رشي اأو فر�ص الهياكل اجلاهزة.

ومن هذه الوجه������ة يبدو اأن كتاب �شالح 

ف�شل ه������و حماولة لعقد لق������اء حميمي بني 

أ�شلوب  �شل������وب وال�شعري������ة، بل هو عل������م ا الأ

ال�شعري������ة يف متوجها املعا�������رش اإن �شح هذا 

التعبري، ويتجلى ذلك يف اعتماد �شالح ف�شل 

على مق�شدية مزدوجة عملت على املواءمة 

جراءات املنتمية اإىل اجتاهات  بني خمتلف الإ

نقدية متباينة، وك������ذا يف اإخ�شاع الن�ص اإىل 

جراءات.  ليات والإ هذه الآ

�شلوبية يف  ويف نهاي������ة عر�شنا ل������رواج الأ

أنه ثمة دوريات عربية  وطننا العربي ن�شري اإىل ا

�شلوبية باهتمام  متخ�ش�ش������ة حظيت فيها الأ

خا�ص نذكر على �شبيل املثال ل احل�رش عدد 

�شلوبية يف جملة ف�شول مج 5، ويف  خا�ص بالأ
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ول. وقد ت�شمن هذا العدد اأبحاث  عددها الأ

أ�شلوبية متميزة، على �شكل مقالت ا

�شلوبي������ة الرتاثية من  منها ما تعل������ق بالأ

خالل اإماطة اللثام على مو�شوع النظم عند 

، ومنها ما تعلق 
)13(

عبد القاهر اجلرج������اين

، وثمة 
)14(

�شل������وب ب�شل������ة علم اللغ������ة بعلم الأ

همية. م�شائل اأخرى بالغة الأ

�شلوبية: 4- تعليقات عن رواج االأ

يف خت������ام حمطتنا هذه ميك������ن القول اإن 

�شلوبي������ة يف منعطفاتها  هذه الدرا�ش������ات الأ

جرائية ما ه������ي اإل قليل مما  النظري������ة والإ

ه������و كثري، وهي تختلف فيما بينها باختالف 

قالم  فالأ املنتهج������ة،  �شلوبي������ة  الأ الطرائ������ق 

ال�شالفة الذكر ارمت������ت جميعا على �شفاف 

�شلوب������ي مغذية روحه������ا النقدي  الدر�������ص الأ

باآليات������ه واإجراءاته ال�شارم������ة، بل نهلوا من 

اجتاهاته املتباينة، كل واحد بح�شب مقدرته 

�شلوبية  الق�شدية وبالتايل جاءت درا�شتهم الأ

دبي  ملون������ة باألوان خمتلفة، ف������كان الن�ص الأ

حيان هو ال������ذي يعر�ص نف�شه  يف بع�������ص الأ

�شلوبية مرة، وكانت  �شيف������ا كرميا يف بيت الأ

�شلوبي������ة تعر�ص نف�شها �شيفة على املنجز  الأ

الن�شي م������رة اأخرى، َفتُْقِلُق������ه وتثري غياهب 

ثورت������ه. اإنه الرت�شا�ص بني جماليات الن�ص 

�شلوبية  يف �شورته������ا املتوقعة واملنتظ������رة والأ

يف �شورته������ا اجلام������دة الهام������دة، واملثلجة 

ع�ش������اب الن�ص ونب�ش������ه املتوقد. بني هذا  لأ

وذاك يبقى �شياح الن�������ص مدويا باحثا عن 

منهجه اجلديد.

اإنن������ا نقول مع ب�رشى مو�ش������ى �شالح «اإذا 

أردنا �شياغة تو�شيف نقدي ينطبق على  ما ا

اأكرثها، نقول:

�شلوبية مل ت�شل  اإن اجله������ود النقدي������ة الأ

أ�شلوبي، ت�رشب  بعد اإىل ابتداع منهج عربي ا

جذوره يف واقع ن�شن������ا ال�شعري العربي. اإذ 

وىل تقتب�ص من  اإنه������ا ول�شيما يف مرحلتها الأ

�شلوبي������ة الن�شية  الجتاه������ات واملناه������ج الأ

أو روؤية  الغربي������ة م������ن دون امتالك فل�شف������ة ا

 .
)15(

خذ، اأو تربرها..» نقدية حتكم �شلطة الأ

�شلوبي������ة العربية بهذا الت�شور ل تزال  اإن الأ

يف بداي������ة الطريق لعدم امت������الك منظريها 

ومطبقيه������ا روؤي������ة نقدي������ة تنبثق م������ن ح�ّص 

�شلوبي العربي  فني فيا�ص مّيكن الناق������د الأ

م������ن ت�شّي������د القبا�������ص اجلمالي������ة املتمردة 

واملختفية يف روح الن�ص وما يغذي ال�شجرة 

�شلوبية بن�شغها احل������ي هو ارتكازها على  الأ

جذور معرفية عربية وغري عربية، ومزجها 

مبعطي������ات املعرفة احلديث������ة، وذلك بهدف 
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لي������ة التي ظهر بها  تخطي جممل ال�شور الآ

الن�������ص هيكال جامدا، هذا م������ا ميكن قوله 

�شلوبية وذيوع �شيتها يف وطننا  ع������ن رواج الأ

العربي تنظريا وممار�شة.
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كان العالمة عبد الرحمن بن خلدون موجوداً وحا�رضاً بقوة يف تلك الفرتة 

�سالمي. ومل يكن  من القرن الرابع ع�رض امليالدي، من تاريخ الغرب وال�رضق الإ

دوار  اأ له القيام بالأ حداث، بل كان يعي�ش �سميمها، مم������ا هيَّ
عل������ى هام�ش الأ

الفاعل������ة؛ بف�سل عبقريته وحنكته ال�سيا�سية وحذاقته العلمية. جاء اإىل اإمارة 

�سول العربية القادمة م������ن امل�رضق العربي/ التي دام  �������رضة ذات الأ مزنة /الأ

حكمها قرن������ا ون�سف قرن من ال�ستقالل واحل�س������ارة والن�سارة – واأكرمت 

اأديب وناقد جزائري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

ابن خلدون رائد اأنرثوبولوجيا القبائل العربية

يف رحلته �رشقًا وغربًا 

❁
د. حفناوي بعلي
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وفادته مبجال، نظ������راً لل�صداقة التي كانت 

مارة وبني والده يو�صف  جتمع بني رجالت الإ

م������ن قبل. ثم ارحتل عنها اإىل فا�س وتلم�صان 

ندل�س، وما لبث اأن عاوده  وبجاي������ة واأر�س الأ

احلنني فرجع اإليها .

فاق بني  ذهب اب������ن خلدون يطوف يف الآ

�صالمي،  القبائل العربي������ة مبنطقة الغرب الإ

ويق������وم بامل�صاع������ي احلمي������دة والوئ������ام بني 

أبناء البي������ت احلف�صي، اأو بني  خوة م������ن ا الإ

اجلريان من دول املغرب الكبري: احلف�صيني 

والزيانيني واملرينيني. ويعد كتاب »التعريف 

بابن خل������دون ورحلته �رشقاً وغرب������اً « وكذا 

أ  تاريخه املو�صوم ب� »كتاب العرب وديوان املبتدا

أيام العرب والعجم والرببر ومن  واخل������رب يف ا

كرب«؛ وثائق  عا�رشهم م������ن ذوي ال�صلطان الأ

تاريخي������ة هام������ة ت�صور جانبا م������ن يوميات 

اب������ن خل������دون يف املغرب العرب������ي، وك�صاهد 

ع�������رش على اأحداثه وجمريات������ه، وكعامل رائد 

يف عل������م الجتماع الب������دوي، و�صو�صيولوجيا 

واأنرثوبولوجي������ا القبائل، وكذا مبا قام به من 

مهام يف ال�صيا�صة والريا�صة، ومن مرا�صالت 

أع������الم ع�رشه م������ن مثل ل�ص������ان الدين  م������ع ا

اخلطي������ب وغريه، ومن لق������اءات مع رجالت 

العلم وم�صيخات العرب وقبائلها واأعرا�صها، 

وفر�صان ال�صيف واحلرب. 

أ�ش������ار يف كتابات������ه واأعمال������ه اإىل �شلته  ا

بالقبائل وعر�ص انطباعاته عنها، امتاز ابن 

خلدون بربط �شلت������ه املتينة بروؤ�شاء القبائل 

العربية، واطالعه عن كثب على ن�شاطاتهم، 

دوار التي  وت�رشفاتهم، ونظم معي�شتهم، والأ

�شالم������ي، مقارنا اأناط  لعبوه������ا باملغرب الإ

حياته������م، وحله������م وارحتاله������م وانتجاعهم، 

وم�شيختهم وزعامتهم وانتفا�شاتهم؛ كل ذلك 

بالقبائل العربية بامل�رشق العربي. ا�شتحالت 

ه������ذه القبائل يف عهد اب������ن خلدون اإىل دول 

ت�شعر مبكانتها وقوة نفوذها، امل�شتمدتني من 

�شع������ف ملوك البالد، ذل������ك ال�شعف الناجت 

عن انحالل وانهيار الدول������ة املركزية. التي 

تقا�ش������م عمالها وم�شائخ قبائله������ا اأ�شالءها. 

وبهذا ميكن اأن تعترب ابن خلدون فعاًل رائداً 

اد ما يع������رف باأنرثوبولوجية القبائل  م������ن روَّ

عرا�ص؛ على امتداد العامل العربي م�رشقا  والأ

ومغربا: من بني مزين ورياح و�شليم اإىل فزارة 

باحلجاز واآل ف�شل باجلولن وال�شام .

�رسة العربية«..  اإمارة بني م���زين »االأ

قرن ون�شف قرن من اال�شتقالل 

�رش العربية،  أ�شهر الأ كان بنو مزين م������ن ا

التي انتقلت اإىل اأفريقية احالفا لقبائل بني 

هالل يف القرن اخلام�ص الهجري، وهم من 
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رجح اأن  ثبج. وال������راأي الأ مزن������ة من عرب الأ

بج، الذين  معظ������م اأهل الزاب من ع������رب الأ

عجزوا عن الرتحال فا�شتقروا بقرى الزاب، 

وج������اوروا اأهلها من بربر زناتة، وبقايا عرب 

الفتح حي������ث اتخذوا الفالح������ة حرفة لهم. 

أنهم من عرب فزارة ذوي  ويزعم بن������و مزين ا

التاري������خ احلافل بني القبائ������ل العربية. وقد 

مارتهم بنواحي ب�شكرة  اعتمدوا يف التمكني لإ

والزاب؛ على حمالفة الذواودة زعماء عرب 

م������ارة ب�شيوفهم.  ري������اح كفر�ش������ان يحمون الإ

أوليته������م بقرية حنا�ص  ا�شتق������ر بنو مزنة يف ا

اإح������دى قرى ب�شكرة، ثم انتقل������وا اإىل املدينة 

مع اأهلها من برب������ر بني رمان. ا�شتنكف بنو 

رمان م�شاركة بني مزين لهم باملدينة، وعمل 

خر، اإىل اأن متكنت  كل منهما على ط������رد الآ

قبيل������ة مزنة من ال�شيط������رة على بالد الزاب 

وب�شكرة، ومبحالفة عرب الذواودة، فاأن�شاأوا 

 )1(
اإمارة )مزنة(.

والزاب وط������ن كبري قاعدته ب�شكرة؛ وهو 

ميتد من ق�رش الدو�شن غربا اإىل ق�رش باد�ص 

�رشقا. وي�شتمل عل������ى قرى متعددة متجاورة 

أ�شهرها: الدو�شن، وطولقة، وب�شكرة، وتهودة،  ا

وباد�ص. وعمل بنو مزين على تو�شيع اإمارتهم 

فاأ�شافوا اإليها من ال�شمال احل�شنة؛ املكونة 

من: مقرة، ونقاو�ص، وامل�شيلة، ثم بالد التل. 

ورا�������ص، ومن اجلنوب  م������ن ال�شمال جبال الأ

قرى ريغة وواركلي املطل������ة على ال�شحراء. 

وتقع اإمارة مزنة بالزيبان، التي تتميز بكرثة 

نخيلها، ويذكر بع�شهم اأن �شكانها من العرب 

فيما قبل الهجرة الهاللية »اأخالط من قري�ص 

والع������رب واجلند«. ومن حوا�رشها »طولقة« 

والقي�شيون.  واليمني������ون  املول������دون  ي�شكنها 

وب�شكرة قاع������دة بالد، مدين������ة كبرية، كانت 

حواليه������ا ح�شون كب������رية، وبها ق������رى كثرية 

عامرة، ولها غابة كبرية كثرية النخل. واأطلق 

)2(
ابن خلدون ا�شم الزاب على مئة قرية.

كان������ت ب�شك������رة وجهاتها حم������ل تناف�ص 

و�رشاع بني القبائ������ل املت�شاكنة فيها؛ ل�شيما 

ب������ني بني رم������ان وبني مزين م������ن اأول اإن�شاء 

الدول������ة احلف�شي������ة. ثم اأمك������ن لبني مزين 

اأن يتغلب������وا على بني رم������ان، وينتزعوا منهم 

أبو اإ�شحاق  ال�شلطة باملنطقة، من������ذ اأن توىل ا

اإبراهي������م احلكم، وخلع يحي������ى الواثق �شنة 

678ه������� / 1279م. ويرجع �شبب ذلك اإىل اأن 

أب������ا اإ�شحاق اإبراهيم املذكور؛ ملا فر من وجه  ا

ول التجاأ اإىل بني مزين  اأخيه امل�شتن�������رش الأ

فاأكرموا وفادته، واأعلنوا تاأييدهم له بزعامة 

علي ب������ن اأحمد بن م������زين. وعندما قدمت 
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أبو  عليهم جيو�ص امل�شتن�������رش وهزمتهم، فر ا

ندل�ص؛ م�شطحبا  اإ�شح������اق اإبراهي������م اإىل الأ

مع������ه علي بن اأحمد بن مزين، حتى اإذا تويف 

ول وع������اد اأخ������وه اإبراهيم من  امل�شتن�������رش الأ

ندل�������ص، عاد معه علي ب������ن مزين فراع له  الأ

اإبراهيم احلف�شي مواقفه، وعينه واليا على 

 )3(
ب�شكرة ونواحيها. 

مري اأبي زكرياء يحيى   بعد ا�شتق������الل الأ

ابن اإ�شحاق احلف�ش������ي باإمارة بجاية وبونة، 

وانق�ش������ام الدولة احلف�شي������ة، متكن من�شور 

أبو  ابن ف�شل من الهرب من بجاية، وعقد له ا

زكرياء على ولية الزاب وب�شكرة يف 693 ه� 

/ 1294م. فابتنى ق�رشا و�شورا حول مدينة 

مور ملن�شور  ب�شكرة لتح�شينها، وا�شتتّبت الأ

واأحك������م �شيطرته على اإمارة الزاب، فاغتنت 

ت خزائنه������ا باملال.  اإم������ارة ب�شك������رة وامت������الأ

ونتيجة لت�شاع اإمارة مزنة / ب�شكرة والزاب، 

وجن������اح بني مزن������ة يف العم������ران وحت�شيل 

م������ارة اإىل ثورة دينية،  ال������رثوات. تعر�شت الإ

دعا لها رج������ل عربي يعرف با�ش������م »ال�شيخ 

�شع������ادة«، يدعو اإىل العم������ل بال�شنة، ويعرف 

اأن�شاره باأهل ال�شنة من املرابطني. ومتكنت 

اإمارة مزنة بالتحالف مع عرب الذواودة من 

الق�شاء على ث������ورة املرابط �شعادة، وقتل يف 

705 ه�، ولكن دعوته ا�شتمرت بتاأييد عرب 

 
)4(

ع�شاك������ر واأولد طلحة واأولد ب������ن �شباع.

ورغم جت������دد ال�رشاع بني بن������ي مزين وبني 

با�شطراب  ح������وال  الأ وا�شط������راب  رم������ان، 

ال�شلطن������ة احلف�شية نف�شه������ا، فقد ا�شتطاع 

بن������و مزين اأن يثبتوا يف ال�شلطة بب�شكرة؛ اإىل 

هذا العهد ال������ذي نتحدث فيه؛ وهو ح�شور 

العالم������ة ابن خل������دون اإىل اإم������ارة مزنة، اأي 

الن�شف الثاين من الق������رن الثامن الهجري. 

أبو العبا�ص على  وعندما ا�شتوىل ال�شلط������ان ا

مدينة ت������وزر، وفّر عنه������ا �شاحبها يحي بن 

ميلول، نزل لجئا عند جاره �شاحب ب�شكرة 

طالبا حمايته وم�شاعدته. ومل يتخل �شاحب 

ب�شكرة / واإم������ارة مزنة عن اآل ميلول اأو عن 

العمل على منا�رشتهم. وكان اأحمد بن مزين 

مدفوع������ا اإىل ه������ذا من اأج������ل احلفاظ على 

�شلطت������ه وا�شتقوائه باجلهة. كم������ا التجاأ اإىل 

أبو زيان ابن اأبي �شعيد عثمان عم اأبي  ب�شكرة ا

حمو؛ الذي ناف�شه عل������ى تلم�شان مب�شاعدة 

أبو زي������ان بب�شكرة عند  بن������ي مرين. فا�شتقر ا

اأحمد بن مزين، الذي اتخذ من هذا الالجئ 

التلم�ش������اين؛ و�شيلة للم�شاومة وال�شغط على 

 )5(
اأبي حمو وا�شتعماله وقت احلاجة.
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 وبع������د ف�ش������ل التحال������ف بني 

ب�شكرة وتلم�شان، مل يبق اأمام اأحمد 

ب������ن يو�شف بن م������زين اإل مراجعة 

موقف������ه املت�شل������ب م������ع ال�شلطان 

أب������ي العبا�ص احلف�ش������ي. وتدخل  ا

يعق������وب بن عل������ي / �شي������خ قبيلة 

رياح يف امل�شاحلة بني اأبي العبا�ص 

احلف�ش������ي واأحم������د امل������زين، ومتَّ 

خري ودخل يف  العفو عن ه������ذا الأ

طاعة ال�شلطة احلف�شية. غري اأن 

ه������ذا التفاق مل يكن �شوى مراوغة 

م������ن �شاحب ب�شكرة، نظرا لتاأ�شل 

روح التمرد على ال�شلطة املركزية 

/ احلف�شية م������ن قبل ب�شكرة وما 

حولها من بني مزين. وهكذا كان 

ح������ال اأحمد بن مزين واإمارته كما 

يق������ول ابن خل������دون ).. م�شط������رب الطاعة 

يجري على ال�شلطان ومين������ع يف اأكرث ال�شنني 

املغ������ارم؛ معول على مدافع������ة العرب الذين 

)6(
ملكوا �شواحي الزاب والتلول دونه(.

 وكان اب������ن م������زين كثري العتم������اد على 

يعقوب بن عل������ي �شيخ ال������ذواودة من قبائل 

رياح، وازداد بني م������زين جماهرة بالع�شيان 

واخلروج عن الطاعة منذ 786ه� / 1384م؛ 

أب������ا العبا�ص يعد العدة،  مما جعل ال�شلطان ا

وي�شتنفر اجلي�ص لقهره، ولكنه مل ي�شتطع اإىل 

ذلك �شبيال فتقهق������رت اجليو�ص احلف�شية، 

عل������ى الرغم من حماول������ة ال�شلطان ا�شتمالة 

زعي������م الذواودة اإىل جانب������ه. واأمام التحدي 

مل يف  الذي اأظهره اأولد ري������اح، وانعدام الأ

التغل������ب عليه������م اأذعن ال�شلط������ان احلف�شي 

مر الواقع، وقب������ل باحلل الو�شط حلفظ  لالأ

م������اء وجه ال�شلط������ة، وقب������ل بامل�شاحلة مرة 

اأخرى مع ابن املزين الذي تظاهر بالولء. 
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وبع������د جناح من�شور ب������ن ف�شل بن علي 

يف تثبي������ت اإمارة مزن������ة بب�شك������رة، وتنظيم 

اإدارته������ا. متكن من�ش������ور اأي�شا من م�شانعة 

القبائ������ل امل�شتقرة بنواحيها، واحل�شول على 

أم������راء بني مزنة،  خراجه������ا. ازدادت ث������روة ا

أثار ح�شد بطانة  و�شابه������ت ثروة امللوك، مما ا

م������راء احلف�شيني ببجاي������ة، وعملوا على  الأ

م������راء عليهم. فاأخل�������ص بنو مزنة  تاأليب الأ

لل�شلط������ة املركزية وتدعي������م �شلتهم بالدولة، 

حي������ث متكن عب������د الواحد ب������ن من�شور من 

م�شاه������رة حممد بن اأبي احل�ش������ن ابن �شيد 

النا�ص �شاح������ب بجاية يف ابنت������ه. وارتفعت 

منزل������ة اأمراء بني مزنة لدى الدولة املرينية، 

فان�شم يو�شف بن من�شور املزين يف طبقات 

أب������ي عنان املرين������ي، واأقره على بالده  وزراء ا

/ ب�شك������رة وبالد الزيبان وما والها من بالد 

 )7(
ورا�ص. التل واأعايل الأ

مارة قرابة قرن ون�شف   وق������د عا�شت الإ

قرن، ومل يعرف الزاب هناء ورغادة عي�ص يف 

ع�رش كع�رشها، مل������ا كان عليه بنو مزنة من 

دارة، حت������ى مدحهم ابن  ح�ش������ن التدبري والإ

اخلطي������ب يف ر�شال������ة منه اإىل اب������ن خلدون 

بقوله: 

 من اأنكر غيثا من�شوؤه 

ر�س ولي�س مبخلفها   يف االأ

 فبنان بني مزن 

 تنهل بلطف م�رسفها 

 مزن مذ دخل بب�شكرة 

 يوما نطقت مب�شحفها 

 �شكرت حتى بعبارتها 

 ومبعناها وباأحرفها 

 �شحكت باأبي العبا�س من 

يام ثنايا زخرفها   االأ

 وتنكرت الدنيا حتى 

 عرفت �شنه مبعرفها 

❁    ❁    ❁

 ابن خلدون يف �شيافة اإمارة وقبيلة 

بني مزين العربية 

 تع������ود �شلة ابن خلدون وعائلته باملغرب 

و�شط / اجلزائر حاليا اإىل حوايل مئة �شنة  الأ

قبل ولدته، وبال�شبط من عهد انتقال جده 

ندل�ص اإىل املغ������رب العربي.  احل�شن م������ن الأ

أ�شار يف حديثه  حيث اأقام يف بونة، واإىل ذلك ا

مري اأبي  عن ج������ده املذكور بقوله: »وحلق بالأ

زكرياء ببونة فاأكرمه، وا�شتقر يف ظل دولته، 

رزاق، واقطع  ومرعى نعمته، وفر�ص ل������ه الأ

قطاع، ومات هناك، فدفن يف بونة وخلف  الإ
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أبا بكر، فن�شاأ يف جو تلك النعمة  ابنه حممد ا

ومرعاها«. وملا انتقل اأفراد اأ�رشته اإىل تون�ص 

�رشة باأمالكها يف بونة  حيث ولد، احتفظت الأ

اإىل اأن �شودرت واأممت يف عهده .

 ول������د عبد الرحمن ب������ن خلدون يف غرة 

رم�ش������ان املب������ارك �شنة 732ه������� / 1332م؛ 

أبو  والدول������ة احلف�شية يحكمه������ا ال�شلطان ا

بكر. واإذا كان ه������ذا ال�شلطان يعترب من اأملع 

�شالطني بني حف�������ص، ومن اأطولهم مدة يف 

احلكم، ف������اإن ال�شلطنة بع������د موته تعر�شت 

أب������ي احل�شن املريني؛  اإىل ال�شقوط يف يدي ا

ال������ذي جاء اإىل تون�������ص �شحبة عدد كبري من 

�شالمي. وكان ابن خلدون  علماء املغ������رب الإ

- اإذ ذاك – يف مطلع فتوته و�شبابه. ونظرا 

دبية على والده وم�شائخ  لرتبيته العلمية والأ

الع�رش يف تون�ص فقد وجد من علماء املغرب 

م������ا زاده �شغف������ا بالعلم، وتطلع������ا اإىل املزيد 

أولئك العلماء  منه؛ فاأخ������ذ عن الكثري م������ن ا

الوافدي������ن. اأخذ عنهم الفقه وعلوم العربية، 

أ�شاد ابن خلدون بابن احلاجب ومبخت�رشه  وا

أه العديد من امل������رات واأعجب به.  ال������ذي قرا

هذا الكتاب الذي يف نظر ابن خلدون الذي 

جاء كالربنامج للمذه������ب، فعكف عليه كثري 

 )8(
من طلبة املغرب. 

 اهت������م اب������ن خل������دون برتجم������ة حياته، 

ف�شمنها يف مذكرت������ه / اأو رحلته )التعريف 

بابن خلدون ورحلته �رشقاً وغرباً(، وذكر فيها 

أ�شاتذته هوؤلء  أ�شاتذته اجلزائريني. اإن ا جّل ا

مل تقت�رش �شهرتهم على بالد املغرب العربي، 

ندل�ص وامل�رشق. ومن  بل جاوزتها اإىل بالد الأ

أبو زيد عبد الرحمن  خوان ا أ�شاتذته الأ ب������ني ا

مام التلم�شاين امل�شهوران  أبو عي�شى ابنا الإ وا

مام. تعلم اب������ن خلدون يف مراحل  بابن������ي الإ

وىل تعليما تقليديا كبقية مواطنيه.  حياته الأ

قطار  اإذ كان نظام التعليم مت�شابها يف جل الأ

�شالمي������ة، ث������م وا�شل تعلم������ه يف عوا�شم  الإ

املغرب وامل�رشق التي اأقام بها .

 اإذ كان������ت احلياة الثقافية �شغله ال�شاغل 

أنه ولو كان������ت �شهرته يف علمي التاريخ  كما ا

والجتم������اع، كان له الب������اع الطويل يف بقية 

ف������روع املعرفة. وامت������از بدرا�ش������ة احلكمة، 

الت������ي كانت تطلق على العل������وم العقلية التي 

أبرز  من بينه������ا الفل�شفة، وقد در�شه������ا على ا

املتخ�ش�ش������ني فيها .كما اأخ������ذ ابن خلدون 

أبو  أ�شتاذين جزائريني الفل�شفة؛ وهما ا عل������ى ا

أبو  بلي، وا عبد اهلل حممد ب������ن اإبراهي������م الآ

عب������د اهلل ال�رشيف، التلم�شاني������ان، وقد نوه 

بلي؛ الذي مل  بهما عدة م������رات، خ�شو�شا الآ
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أ�شاتذته اجلزائريني  أ�شتاذ من جميع ا يح������ظ ا

)9(
وغريهم برتجمة مثله.

 ثم حدث ف������راغ كبري زاد من حرقة ابن 

�شافة اإىل  خل������دون وتطلعه اإىل العل������م؛ فبالإ

الطاعون اجل������ارف الذي اأودى بحياة الكثري 

م������ن �شيوخه التون�شيني، ف������اإن ان�شحاب اأبي 

احل�شن املرين������ي من تون�������ص م�شحوبا مبن 

جاء معه من العلماء، جعل ابن خلدون ي�شعر 

بالغربة ويتطل������ع اإىل خارج البالد ل�شتكمال 

كرب  ثقافته. وكانت �شلواه الوحيدة مالزمته لأ

بلي  أ�شاتذت������ه ال�شيخ حممد ب������ن اإبراهيم الآ ا

التلم�ش������اين، الذي مل يرحل م������ع اأبي احل�شن 

املريني؛ نظرا لت�شبث ابن خلدون ووالده به، 

وتو�شلهم������ا لدى ال�شلطان املريني حتى يبقى 

�شا�ص  هذا ال�شيخ يف تون�������ص. وعلى ذلك الأ

بلي ثالث �شنوات  لزم ابن خلدون �شيخه الآ

 )10(
بعد نكبة الطاعون.

 وميك������ن القول باأن الفرتة التي لزم فيه 

هذا ال�شيخ كانت اأهم فرتات تكوينه الذهني 

 والعقل������ي وتو�شيع مدارك������ه. اإل اأن تن�شيب

أبيه اأبي احل�شن غري  أب������ي عنان املريني بعد ا ا

أبو عنان ال�شيخ  من حياة ابن خلدون اإذ دعا ا

بلي و�شم������ه اإىل بالط������ه يف فا�ص. وبقي  الآ

ال�شاب ابن خل������دون وحده يف تون�ص بعد اأن 

ب������دت عليه مظاهر النجاب������ة، والتفتت اإليه 

نظ������ار؛ دون اأن يكون له مطامح ذاتية يف  الأ

حداث  دراية، لول اأن الأ ال�شيا�شة واملنا�شب الإ

جرت������ه اإىل ذلك عندما جه������ز ابن تافراجني 

أبا اإ�شح������اق �شنة 753ه� / 1352م؛  �شلطانه ا

للقي������ام بحملة ع�شكرية �شد اأمري ق�شنطينة، 

واخت������ار له عبد الرحمن ب������ن خلدون لكتابة 

آنذاك يف �شن  عالمت������ه. وكان ابن خل������دون ا

أنه ر�شي بتلك  الع�رشين. وي�رشح ابن خلدون ا

اخلطة لغاية اأخرى؛ هي اإفالته وخروجه من 

ق�شى، للكرع من  تون�ص واللتحاق باملغرب الأ

)11(
مناهل العلم والعرفان.

 وكان������ت الفر�ش������ة الت������ي انتهزه������ا ابن 

خلدون وفر اإىل نواح������ي الكاف، ونزل عند 

�شاحبها حمم������د بن عبدون، ث������م انتقل اإىل 

قف�شة يرت�ش������د الطريق للذهاب اإىل املغرب 

ق�شى، حتى جاء اإىل قف�شة ال�شيخ الفقيه  الأ

حممد بن من�شور ب������ن مزين اأخو يو�شف بن 

مزين �شاحب ب�شك������رة. وارحتل ابن خلدون 

�شحبت������ه اإىل ب�شكرة. وم������ن هناك انتقل اإىل 

تلم�شان ملتحقا بال�شلطان اأبي عنان املريني، 

الذي ا�شتدع������اه اإىل جمال�شه بع������د اأن بلغته 

اأخب������اره من املغاربة، الذين كانت لهم عالقة 

�شابقة بابن خلدون يف تون�ص. وكان ال�شلطان 
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أه������ل العلم  أبو عن������ان حري�ش������ا على جمع ا ا

وم�شائخه. يق������ول ابن خلدون ) ونظمني يف 

اأهل جمل�شه العلمي، ثم ا�شتعملني يف كتابته 

والتوقي������ع بني يديه عل������ى كره مني، وعكفت 

على النظ������ر، والقراءة، ولق������اء امل�شيخة من 

ندل�ص الوافدين يف  اأهل املغرب، ومن اأهل الأ

فادة منهم  غر�ص ال�شفارة، وح�شلت على الإ

 )12(
البغية.

ق�شى ارحتل ابن خلدون   ومن املغرب الأ

ندل�ص، فاأقام م������دة ي�شرية. ثم  اإىل ب������الد الأ

أبح������ر من �شاح������ل املري������ة يف منت�شف �شنة  ا

766ه�������، ون������زل ببجاية فاحتف������ل ال�شلطان 

�شاحب بجاية بقدوم������ه. مل يكن ابن خلدون 

م������ع �شلطانه اأبي عب������د اهلل يف حماربته ابن 

عمه اأبي العبا�ص �شاحب ق�شنطينة؛ بل ظل 

دارية  مقيما يف بجاية من�رشفا اإىل اأمورها الإ

واإىل �شوؤون������ه العلمية. ثم خرج اإىل ال�شلطان 

اأبي العبا�ص الذي اأكرمه وحياه وقربه، حتى 

ذن  كرثت ال�شعاية فيه، ف�شعر بذلك فطلب الإ

يف الن�������رشاف، فاأذن له يف ذلك. وخرج اإىل 

العرب ونزل عند يعقوب بن علي اأحد روؤ�شاء 

اأولد حممد م������ن الذواودة. ث������م ارحتل اإىل 

ب�شكرة ونزل عن������د اأمريها اأحمد بن يو�شف 

بن مزين، فاأكرم وفادته لل�شداقة التي كانت 

)13(
جتمع بينه وبني والده يو�شف من قبل.

أبو حمو الزياين �شاحب تلم�شان   وبعث ا

و�شاع  ي�شتقدم ابن خلدون من ب�شكرة، ولكن الأ

ال�شيا�شي������ة يف وقتها مل ت�شم������ح له با�شتجابة 

أب������و حمو يف ال�شتيالء  الدعوة. وبعد ف�شل ا

على بجاية، وعودته خائبا اإىل تلم�شان، بعث 

مرة اأخرى اإىل ابن خلدون ي�شتقدمه؛ ليتوىل 

حجابته، كما رجاه يف الوقت ذاته اأن يجلب 

قبائل رياح، اإىل �شف اأبي حمو؛ ملا يعلمه من 

خمالطة ابن خل������دون لهم ووجاهته فيهم. مل 

عرا�ص  يقف ابن خلدون هذه املرة موقف الإ

التام عن ال�شتجابة؛ لرغبة ال�شلطان �شاحب 

تلم�شان. فعم������ل على التقريب بني اأبي حمو 

وم�شائخ ال������ذواودة حتى ا�شتج������اب البع�ص 

منهم لدعوت������ه، وانحرف البع�ص منهم وعن 

اأبي العبا�ص احلف�شي، وان�شموا اإىل خدمة 

اأبي حمو الزي������اين. واعتذر ابن خلدون عن 

أبو حمو؛  عر�������ص احلجابة الذي قدمه ل������ه ا

حي������ث يقول ).. متفاديا عن جت�شم اأهوالها، 

مبا كنت نزع������ت عن غواي������ة الرتب، وطال 

علي اإغفال العل������م، فاعرت�شت عن اخلو�ص 

يف اأحوال امللك، وبعثت الهمة على املطالعة 

 )14(
والتدري�ص(.

 ولكن ه������ذا املوقف من ابن خلدون كان 

ن ظروف ال�شيا�شة يف املغرب  آنيا، لأ موقف������ا ا
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�شالمي �شوف جتره من جديد اإىل ميدانها.  الإ

أبا حمو الزياين ظل على �شلة وثيقة  ذلك اأن ا

باب������ن خلدون رغم امتناعه عن احلجابة له. 

وكان������ت رغبة �شاح������ب تلم�ش������ان امللحة يف 

ال�شتيالء عل������ى بجاية، وا�شتخدام نفوذ ابن 

أبا  �شباب التي جعلت ا خلدون و�شمعته من الأ

حم������و الزياين حري�شا على اإبقاء �شلته بابن 

خلدون قوية متينة. وي�شف ابن خلدون دوره 

يف التقريب بني �شاح������ب تلم�شان و�شاحب 

تون�ص �ش������د �شاحب بجاية وق�شنطينة بقوله 

أب������و حمو يوف������د ر�شله علي يف كل  ».. وكان ا

أن������ا بب�شك������رة؛ فاأوكد  وقت، ومي������رون بي وا

)15(
الو�شلة مبخاطبة كل منهما«.

أبو حم������و الزياين اإىل   وعندم������ا اجت������ه ا

حمارب������ة ابن عمه اأبي زيان بن عثمان؛ طلب 

من ابن خل������دون اأن ي�شتجلب ل�شفه اأعراب 

فالت اإىل  أبا زيان من الإ ال������ذواودة، ليمنعوا ا

أبو حمو من �شاحب  ال�شحراء. كما طل������ب ا

ب�شكرة – وكان ابن خلدونة يقيم عنده – اأن 

ي�شاع������ده على مقاومة ابن عم������ه اأبي زيان. 

وا�شتجاب �شاحب ب�شكرة ملنا�رشة اأبي حمو، 

ف�شار �شحبة ابن خلدون اإىل بجاية وجهاتها 

تاأييدا ل�شاحب تلم�ش������ان. ثم وفد عليه ابن 

خلدون مع طائفة من الذواودة، اأولد عثمان 

بن يو�شف، ليطلعوا عل������ى اأحواله، ويطلعوا 

على ما ير�شمه لهم يف خدمته، فالتقوا به يف 

البطحاء بني ب�شكرة وتلم�شان. ثم �رشب لهم 

موعدا يف مدينة اجلزائر؛ اإل اأن هذا اللقاء 

ن اأحداثا جدت يف الدولة املرينية،  مل يت������م لأ

أبو فار�ص املرين������ي اأن يغزو تلم�شان،  وق������رر ا

أبو حمو عن متابعة ابن عمه،  فكف ال�شلطان ا

 
)16(

وعن �شم بجاية ونواحيها اإىل نفوذه.

 واجت������ه اب������ن خل������دون اإىل مر�شى هنني 

ندل�ص يف  غرب������ي تلم�شان، ليقلع من������ه اإىل الأ

أبو فرا�ص املريني، قد  الوقت الذي كان فيه ا

و�شل تّواً يف طريقه اإىل تلم�شان. و�شادف اأن 

حوال اجلوي������ة مل ت�شاعد ابن خلدون على  الأ

أياما  التعجيل بركوب البحر، فبقي يف هنني ا

أثناء ذل������ك النتظار  ينتظر �شف������اء اجلو. وا

و�شلت اأخبار اإىل اأبي فار�ص املريني، اأفادته 

باأن ابن خلدون موجود يف مر�شى هنني، واأن 

أب������و حمو الزياين  عن������ده وديعة حمله اإياها ا

لي�شلمه������ا اإىل �شاحب غرناطة. فما كان من 

ال�شلطان املريني اإل اأن بعث ب�رشية ع�شكرية 

اإىل هنني؛ لتفتي�ص ابن خلدون واأخذ الوديعة 

منه، ومت القب�������ص عليه وتفتي�شه واأخذه اإىل 

ال�شلطان املريني. وملا مث������ل اأمامه تاأكد من 

زيف التهمة، واأطل������ق �رشاحه بعد اأن ق�شى 
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ليلة يف العتقال. وهكذا تنف�ص ابن خلدون 

ال�شع������داء بع������د اأن �شلم م������ن حمنة ل يدري 

مداه������ا، واجته اإىل رب������اط ال�شيخ اأبي مدين 

الغ������وث يف العباد بتلم�ش������ان، لينزل بجواره 

موؤثرا التخلي عن ال�شيا�شة مف�شال النقطاع 

 )17(
للعلم والتاأليف لو ترك و�شاأنه.

نرثوبولوجيا  اب���ن خلدون .. رائدا الأ

القبائل العربية 

 اإن انقط������اع ابن خلدون ع������ن ال�شيا�شة 

أب������ي مدين مل يدم طويال،  باإقامت������ه يف رباط ا

أبو فار�ص املريني على مطاردة  فعندما عزم ا

أب������ي حمو الزياين، ا�شتعم������ل ابن خلدون يف  ا

اإح������داث فراغ ح������ول اأبي حم������و باحليلولة 

بينه وبني جتم������ع القبائل العربية من حوله. 

والتح������ق ابن خل������دون بالوزي������ر املريني اأبي 

بكر بن غ������ازي املكلف مبط������اردة اأبي حمو 

فاق بني �شيخ  الزياين، ثم ذهب يطوف يف الآ

الذواودة، وات�شل بيعقوب بن علي وابن مزين 

– �شاح������ب ب�شكرة – وب������ني القبائل بنواحي 
ب�شك������رة والزيبان وامل�شيل������ة. ثم عاد ملتحقا 

بال�شلط������ان املريني اأبي فار�ص بتلم�شان، بعد 

أبو حمو الزياين.  اأن انهزم ا

أبي  ث������م بعثه م������رة اأخ������رى اإىل اإخ������راج ا

زيان بن عثمان م������ن اأحياء الذواودة، واإبعاد 

ن�ش������ار عنه حتى و�شل ب�شكرة من جديد.  الأ

وانقط������ع فيها مدة عن ال�شلطان اأبي فار�ص، 

أم������ره باللتح������اق ب������ه بعد اأن  اإىل اأن ج������اءه ا

ف�ش������دت العالقات بني ابن خل������دون واأحمد 

بن يو�شف �شاحب ب�شك������رة؛ ب�شبب و�شايات 

احل�شاد واملغر�شني. فارحتل ابن خلدون من 

ب�شكرة باأهله وولده يف الثاين ع�رش من ربيع 

ول �شنة 764ه� / 1363م قا�شدا تلم�شان.  الأ

أب������ي فار�ص املريني،  لكن عندم������ا بلغه وفاة ا

ق�شى عن طريق  تابع رحلته اإىل املغ������رب الأ

ال�شحراء حت������ى و�شل مدينة فا�ص. وعندما 

أبو  و�ش������ل مدينة فا�ص اأكرم وفادت������ه الوزير ا

بكر بن غازي؛ نظرا لل�شحبة القدمية التي 

كانت بينهما منذ عه������د ال�شلطان اأبي �شامل. 

).. فلقي������ه من بر الوزي������ر وكرامته، وتوفري 

جرايته واإقطاعه فوق ما احت�شب، واأقام من 

دولتهم اأثري املحل، نابه الرتبة عظيم اجلاه، 

 
)18(

منوه للمجل�ص عند ال�شلطان(.

أ�ش������ار يف كتابات������ه واأعمال������ه اإىل �شلته   ا

بالقبائل وعر�ص انطباعاته عنها، امتاز ابن 

خلدون بربط �شلت������ه املتينة بروؤ�شاء القبائل 

العربية، واطالعه عن كثب على ن�شاطاتهم، 

دوار التي  وت�رشفاتهم، ونظم معي�شتهم، والأ

�شالمي. ا�شتحالت هذه  لعبوها باملغ������رب الإ
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القبائل يف عه������د ابن خلدون اإىل دول ت�شعر 

مبكانته������ا وق������وة نفوذه������ا، امل�شتمدتني من 

�شعف ملوك البالد، ذلك ال�شعف الناجت عن 

انحالل وانهيار الدولة املركزية / املوحدية. 

أ�شالءه������ا؛ فبنو مرين  الت������ي تقا�شم عمالها ا

ق�شى، وبنو زيان باجلزائر، وبنو  باملغرب الأ

حف�ص بتون�ص .

أنه كان������ت له عالئق   ذكر اب������ن خلدون ا

م������ع جميع روؤ�ش������اء القبائل؛ فف������ي ال�رشق / 

وب�شواحي اإمارة مزنة، كانت قبيلة الذواودة، 

و�شط كانت  ويف غرب الب������الد من املغرب الأ

قبيلة بني عام������ر، التي كانت ت�شبه قبيلة اآل 

ف�شل باجلولن وبب������الد ال�شام، ويف الو�شط 

كان������ت قبيلة �شويد. كان������ت �شلة ابن خلدون 

وثيق������ة بهوؤلء الروؤ�ش������اء، وكان ملوك البالد 

ل يجهل������ون هذه ال�شل������ة؛ اإذ كل منهم يلجاأ 

زمات لي�شتعمل نفوذه يف �شالح  اإليه عند الأ

مملكت������ه. فالذواودة هم الذين �شاعدوا ملك 

ق�شنطينة عل������ى احتالل مملكة بجاية، وكان 

اب������ن خلدون رئي�ص وزرائها. كان روؤ�شاء هذه 

القبائ������ل يت�شبه������ون بامللوك؛ يول������ون العمال 

والق�ش������اة يف مناطق نفوذه������م، يجمعون يف 

بالطاتهم ال�شعراء والفقهاء، يتخذون خزائن 

قل  أو عل������ى الأ الكت������ب، ويدع������ون ال�������رشف ا

النت�شاب اإىل بع�ص ال�شحابة. 

 واخلال�ش������ة اأن ابن خلدون الذي �شجل 

اأحداث زمانه و�شور القبائل العربية على ما 

كانت عليه يف حياتها اليومية، ونظم حياتها 

العربية العريق������ة؛ يف اإمارة مزن������ة بب�شكرة 

قالي������م �رشقاً وغرباً . كما  ويف غريها من الأ

عقد اب������ن خلدون ف�شولً �شجل فيها تدهور 

اإم������ارات و�شلطن������ات دول املغ������رب؛ متحدثا 

أ�شباب ه������ذا التدهور. وذلك ابتداء من  عن ا

منت�شف القرن الثامن، وقد غلب عليه الياأ�ص 

حوال. وقد �������رشح بذلك يف  من حت�ش������ن الأ

مرا�شالت������ه اإىل �شديق������ه الوزير ل�شان الدين 

اخلطيب، الذي كاتبه من اإمارة بني مزنة. 

 فابن خلدون �شجل وقائع زمانه مبا فيها 

من حما�شن وم�شاوئ، ثم اأن اإقامته يف اإمارة 

مزنة وجتوله يف ربوعها، واختالطه بروؤ�شاء 

قبائله������ا و�شكناه يف ق�شوره������م وخميماتهم، 

ثم التف������رغ للتاأليف يف قالعه������م ورباطهم؛ 

جعلت������ه ينفرد باحلكم عل������ى اأحداث زمانه، 

حك������م خبري �شاهد عيان عل������ى ما جرى من 

اأح������داث يف ذي������اك الزم������ان. مقارنا اأناط 

�شالمي، يف  حياة القبائل الغربية بالغرب الإ

حله������م وارحتالهم وانتجاعه������م، وم�شيختهم 

وزعامتهم وانتفا�شاته������م؛ كل ذلك بالقبائل 
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العربي������ة بامل�رشق العربي. وبه������ذا ميكن اأن 

تعترب اب������ن خلدون فعاًل رائ������داً من رواد ما 

عرا�ص؛  يع������رف باأنرثوبولوجية القبائ������ل والأ

على امتداد العامل العربي م�رشقا ومغربا: من 

بني مزين وري������اح و�شليم اإىل فزارة باحلجاز 

واآل ف�شل باجلولن وال�شام.
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دبي عند �لع������رب �أزهى عهوده بع������د متكنهم من جتاوز  ع������رف �لنقد �لأ

نية. وعندئذ �أخ������ذو� يف عمليتهم �لنقدية  نزعاته������م �لتاأثرية و�أحكامه������م �لآ

�ملعلل������ة يعتمدون �ملنح������ى �لعقلي و�لنظ������ر �لتحليلي بعد مرحل������ة من �لنقد 

أث������ري �ملرجتل �لذي ينبثق من عفوي������ة �لذ�ت وخ�صو�صية �ملز�ج. وكان يف  �لتا

�د هو  طليع������ة �لعو�مل �لتي �أف�صت �إىل ت�صكل �لنقد �ملنهجي عند نقادنا �لروَّ

�لن�ص������ج �لفكري و�لتقدم �حل�صاري يف �صحى �لع�رص �لعبا�صي بف�صل �نفتاح 

كاتب واأديب وناقد �شوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

فغاين وحممد عبده ريادة الأ

دبي يف النقد الأ

❁
د. عمر الدقاق
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الع������رب على ثقاف������ات الأمم املج������اورة من 

يونان وفر�س.. ث������م انق�ضت بعد ذلك قرون 

دبي يف وهاد  عجاف تردى خاللها النقد الأ

ال�ضحالة والجرتار.

ومنذ فج������ر النه�ضة العربي������ة احلديثة 

اأخذت ب������وادر النق������د احلدي������ث بالنبعاث 

من جدي������د حتت تاأثري التح������ولت الثقافية 

والفكري������ة يف املجتمعات العربي������ة. غري اأن 

أ�ضبه  تل������ك البدايات كانت باهت������ة وحمدودة ا

بوم�ضات �رسعان ما تخبو من غري اأن ت�ضيء 

ثر  لل�ض������اري ال�ضبيل، ومن ثم كانت �ضئيلة الأ

ألفه عهدئذ معظم  يف املنح������ى ال�ضائد الذي ا

ال�ضعراء والناثرين.

دبي من رحم  وقد انبثقت بواكري النقد الأ

بناة النه�ضة واأعالم الع�رس مثل املعلم بطر�س 

الب�ضتاين وال�ضي������خ نا�ضيف اليازجي وال�ضيد 

فغاين وم������ن يف جيلهم من  جم������ال الدين الأ

الذين �ضكل������وا الطليعة النقدية الرائدة التي 

مهدت ال�ضبيل لن�ض������وء حركة نقدية نا�ضطة 

أواخ������ر القرن التا�ضع ع�رس متخ�ضت عن  يف ا

ظهور نقاد بارزين مثل فار�س ال�ضدياق ونائل 

املر�ضفي، و�ضليم������ان الب�ضتاين معرب اإلياذة 

هومريو�س وحممد روحي اخلالدي يف كتابه 

فرجن والعرب( ثم  دب عن الإ )تاري������خ علم الأ

ق�شطاكي احلم�شي احللبي يف كتابه )منهل 

ال������وراد يف عل������م النتق������اد( واأمثالهم الذين 

وروبية احلديثة ورفدوا بها  تاأثروا بالروؤى الأ

ذائقتهم الفنية املرهفة.

ويح�شن بنا يف الب������دء اأن نتلم�ص مالمح 

دبي احلدي������ث يف ذلك احلني لدى  النقد الأ

رائدي������ن كبريي������ن يف مرحلة مبك������رة مل تغلب 

دب بقدر ما غلبت  عليهما ميا�شم النقد والأ

�شالح. اإنهما  عليهم������ا منازع الجتم������اع والإ

مام حممد  فغاين والإ ال�شي������د جمال الدين الأ

عبده. واإذا مل يعد هذان النه�شويان يف جملة 

دب������اء والنق������اد اإل اأن تاأثريهما كان فعالً  الأ

أنهم������ا اإذا مل يرتكا  دبية، كما ا يف ال�شاح������ة الأ

أدبية خال�ش������ة يف حياتهما لغلبة  موؤلف������ات ا

ح������وال ال�شيا�شي������ة والجتماعية والدينية  الأ

أثرا تاأثرياً  عل������ى �شواها يف ذلك احلني، فقد ا

عميق������اً يف جيل كب������ري كان بعد حني قاعدة 

النه�ش������ة العربي������ة ال�شاملة. لق������د قيل يوماً 

لل�شيخ عبده »مل مل توؤلف؟« فاأجاب: »كل تلميذ 

لدّي موؤلف«. وهذا قول حق وواقع معروف. 

ويف ذل������ك يقول حاف������ظ اإبراهيم: »لقد كان 

الف�ش������ل يف الق�ش������اء عل������ى التقليد جلمال 

الدي������ن وتالميذه، اأحيا اهلل بو�شاطتهم اللغة 

ن�شاء وكان  العربي������ة وبعث احلياة يف رميم الإ
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النا�������ص قبل ذلك يدين������ون باللفظ ويكفرون 

أب�������رشوا نور  باملعن������ى، فم������ا زال بهم حتى ا

الهداية وخرجوا بف�شله من ظلمات القرون 

الو�شط������ى«. يف هذه الكلم������ات القليلة و�شع 

فغاين  حاف������ظ يده على مفت������اح �شخ�شية الأ

الناقد.

ومما ج������اء يف كت������اب )خاط������رات( من 

فغ������اين النقدية  منطلقات جم������ال الدين الأ

قول������ه: »اإن ثم������ة عالقة بني بالغ������ة القول 

مة  عجاز وبني عزة �شلطان الأ يج������از والإ والإ

وزمن فتوتها واأن معني احلكمة وح�شن البيان 

يجاز مازال يجريان مع الدولة �شعوداً  مع الإ

وارتقاء وانب�شاطاً حتى اإذا اأتى دور التقهقر 

والنحطاط اأخذ الل�شان وح�شن البيان وتلك 

البالغ������ة والف�شاحة يف ال�شقوط وال�شخافة 

وف�شاد الرتكي������ب و�شقم املعاين و�شوء اختيار 

لفاظ لدرجة يتعذر على الغالب معها فهم  الأ

أيه يف قوله: »ول  فغاين را املراد«. ثم يتابع الأ

ننا من املعا�رشين  اأرى حاجة لالتيان باأمثلة لأ

لبتالء الل�شان بهذا الداء«.

فغاين النقدية  أراء الأ ونحن ن�شت�شف من ا

عل������ى اإيجازها جتاه������اً �شدي������داً يتفق وروح 

الع�رش احلديث والتقدم العلمي الباهر، فهو 

كما �شبق اأي�شاً يف قول حافظ اإبراهيم نفور 

أ�شاليب  من النزعة اللفظية التي غلبت على ا

وا�شتدعت  وال�شع������راء  والكت������اب  املن�شئ������ني 

كثار من الرتادفات  طناب يف العب������ارة والإ الإ

واحلر�ص على ال�شجع واإيثار التوازن« وغري 

فكار اإىل  ذلك مما قد يحّول الهتمام من الأ

جداد منذ �شالف  لف������اظ يف حني اتخذ الأ الأ

يجاز« �شعاراً  عهودهم من عبارة »البالغة الإ

أ�شعارهم اأو  لهم يف اأدبهم، وكان������وا �شواء يف ا

خطبه������م يحر�شون على و�شع املعنى اجلليل 

يف اللفظ القليل.

راء، عل������ى قلتها  لق������د كان������ت ه������ذه الآ

دبي  �شيح������ات مدوية يف م�شم������ار النقد الأ

اأواخر القرن التا�ش������ع ع�رش، �رشعان ما اأتت 

دباء �رشيان النار  أ�شاليب الأ أكله������ا و�رشت يف ا ا

أبرز عنا�رش هذا التاأثري اأن  يف اله�شيم. ولعلَّ ا

ال�شيخ حممد عبده ال������ذي طاب له اأن يغدو 

فغاين ث������م �شديقاً، كان يف طليعة  مريدا لالأ

من تاأثر باأ�شلوبه املر�شل وفكره امل�شتنري، على 

رغم ن�شج �شخ�شيته العلمية. فاملالحظ اأن 

مام كان اأول عهده يطنب يف القول وي�شجع  الإ

يف العبارة، ولكن������ه مل يلبث اأن اأقلع عن ذلك 

فغاين، فاآثر الي�رش  بع������د �شنني من ع�رشته لالأ

يجاز يف تر�شله وكتابته. وال�شهولة والإ

وثمة تالميذ كرث تاأثروا اأكرب التاأثر باآراء 
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فغ������اين يف بدايات  جم������ال الدي������ن الأ

دبي احلديث، ف�شاًل  حركة النق������د الأ

�شالح  عن تاأثرهم به يف جم������الت الإ

الدين������ي والجتماع������ي وال�شيا�ش������ي.. 

نع������دُّ منهم اإبراهي������م املويلحي ور�شيد 

ر�ش������ا وحفني نا�ش������ف واأحمد تيمور 

وم�شطفى عبد الرازق..

❁    ❁    ❁

اأما ال�شيخ حممد عبده فقد تناول 

أ�شتاذه  هذه البذور التي تلقفه������ا عن ا

و�شفيه جمال الدين فتعهدها بالعناية 

وجعلها ن�شب عينيه. وقد كان لدرو�شه 

ثر يف  أك������رب الأ زه������ر( ا يف )جامع������ة الأ

�شالحي������ة ال�شاملة، كما كان  الثورة الإ

أث������ري هذه الدرو�ص بالغاً يف �شخ�شية  تا

أدب������ه  م�شطف������ى �ش������ادق الرافع������ي وا

أ�شلوبه،  وكتابات م�شطفى لطفي املنفلوطي وا

ويف �شخ�شية �شكي������ب اأر�شالن ونتاجه، ويف 

أ�شاد  �شخ�شية حاف������ظ اإبراهيم و�شعره وقد ا

حافظ بف�شل حممد عبده يف هذا امل�شمار 

فق������ال يف مقدمة كتابه )ليايل �شطيح( »كنت 

مام، اأغ�ش������ى داره، واأرد  أل�ش������ق النا�������ص بالإ ا

ألتقط ثماره«. كما اأن حافظاً قدم  أنه������اره، وا ا

ترجمت������ه لكتاب »البوؤ�شاء« عن الفرن�شية اإىل 

م������ام اإ�شادة بف�شله واعرتاف������اً باأ�شتاذيته.  الإ

ومن الغريب اأن حافظاً مل يتخل مع ذلك عن 

ا�شطن������اع ال�شجع اأحياناً يف ن������رثه كما يبدو 

ذلك يف كتابيه »البوؤ�ش������اء« و»ليايل �شطيح«، 

يف ح������ني جنح يف �شع������ره اإىل الي�رش والتدفق 

والبعد عن الزخ������ارف اللفظية واملح�شنات 

البديعية. ونحن نلم�ص هذه الظاهرة نف�شها 

اأي اجلن������وح اإىل ال�شجع يف نرث اأحمد �شوقي 

أ�شواق الذهب«. اإذ يبدو  ول �شيما يف كتابه »ا
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أنه كان من الع�ش������ري على اأهل القلم عهدئذ  ا

التحلل م������ن هيمنة النزعة اللفظية املتوارثة 

أبعد من ذلك.. اإىل مدى ا

لق������د مار�ص ال�شيخ حمم������د عبده العمل 

دبي م������ن زاوية اأخرى ذات �شلة  اللغوي والأ

ول يف التدري�������ص، اإذ عني باإحياء  بعمل������ه الأ

ئم������ة القدامى، فقد  عدد من عيون كتب الأ

كان جتاهها جمدداً يوؤمن باأن التجديد يجب 

أ�شا�ص من القدمي، واأن مرحلة  اأن يرتكز اإىل ا

النطالق لبد له������ا من مرحلة البعث. ولعلَّ 

ه������ذه النظرة لي�ش������ت بذات ب������ال يف العلوم 

أو التطبيقي������ة، ولكنها لزمة يف  التجريبي������ة ا

مة.  داب وما يت�شل ب������رتاث الأ م�شم������ار الآ

نه لغة العقل، والعقل  فالعلم لي�ص له وطن لأ

ف������راد واإن تف������اوت ن�شيبه  م�ش������رتك بني الأ

دب فهو ذاتي  بينه������م، اأما الف������ن، وفي������ه الأ

وقومي، وهو يت�شل ات�شالً وثيقاً ب�شخ�شية 

مام  مة التي تبدعه. ولقد عمل ال�شيخ الإ الأ

عج������از« وكتاب  عل������ى ن�رش كت������اب »دلئل الإ

»اأ�رشار البالغة« لناق������د العرب الكبري عبد 

القاه������ر اجلرجاين، فقد ا�شتح�رش ن�شخهما 

م������ن مكتب������ات نائي������ة وعن������ي بت�شحيحهما 

وحتقيقهم������ا حتى خرج������ا اإىل العامل العربي 

ب�شورتهما احلا�رشة. وبذل������ك و�شع ال�شيخ 

حمم������د عبده بني يدي معا�رشيه دعامة ذات 

دبي املتعاظم الذي ما  �شاأن يف �رشح النقد الأ

لبث اأن جتلى بعدئذ لدى العقاد وطه ح�شني 

واملازين..

أث������ري هذي������ن الكتاب������ني  ومم������ا زاد يف تا

اجلليلني اأن ال�شيخ حممد عبده نف�شه قد توىل 

أ�شند اإليه تدري�ص  زهر بعد اأن ا تدري�شهما يف الأ

م������ادة البالغ������ة، فو�شع بذل������ك لبنة جديدة 

دبي، بعد اأن  وع�رشية يف تدري�ص النق������د الأ

حتجر هذا النقد خالل عهود النحدار، واآل 

اأمره اإىل درا�شة مكرورة ل�رشوب حمدودة من 

البيان والبديع والزخرف اللفظي من خالل 

متون جامدة وقوالب جاهزة واأحكام باتة.

ومن طريف ما يذكره ال�شيخ حممد املهدي 

زهر  ول يف الأ يف هذا ال�شدد عن الدر�ص الأ

قوله: »اإننا اكت�شفنا يف هذه الليلة معنى علم 

البيان«. وقد اأو�شح ر�شيد ر�شا تلك النتائج 

مام، فقال:  �شتاذ الإ الباهرة الت������ي حققها الأ

زهر بدء عهد  »كان تدري�ش������ه الكتابني يف الأ

جديد يف البالغة �������رشى تاأثريه من تالميذه 

اإىل غريه������م و�شار فيه عدد كبري من ح�شني 

ن�شاء، منهم طه الب�رشي واأخوه عبد العزيز  الإ

الب�رشي،.. واأكرث النا�ص ا�شتفادة من البالغة 

زهريني اأحمد تيم������ور واملتخرجون  ع������دا الأ
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يف دار العلوم، فكان يح�رش درو�شه كثري من 

أ�شات������ذة املدار�ص العالي������ة والق�شاة وروؤ�شاء  ا

الدواوين«.

م������ام تدري�ص البالغة يف  وهكذا توىل الإ

زهر على نحو جديد ومغاير مل يعهده ذلك  الأ

املعه������د العريق منذ اأمد بعي������د. فقد اختار 

لذل������ك بفطرت������ه ال�شليمة اأج������دى �شبيل اإىل 

أ�شمى غاية، وذلك من خالل تدري�ص ن�شو�ص  ا

الفحول يف ال�شعر والنرث لتنمية ملكة التذوق 

واحل�������ص اجلمايل لدى تالمي������ذه، وقد كان 

لختياره كتب عبد الق������ادر اجلرجاين ذلك 

الناقد الذواقة، واتباعه منحاه ال�شتقرائي 

ثر يف تغيري مفهوم البالغة  يف النقد اأكرب الأ

ال�شي������ق الذي غ�ّشى عق������ول املتعلمني حتى 

مطالع القرن الع�رشين.

أ�ش�شه  دبي من حيث ا �شحيح اأن النقد الأ

آن������ذاك مبعناه  وقواع������ده مل يك������ن معروف������اً ا

أنه كان اأدخل  الدقيق الذي �شاد بعد حني، وا

أنه اكت�شب على  يف باب البالغة والبيان، اإل ا

أه������م مقوم من مقوماته ونعني به  مام ا يد الإ

ثر الفني، وهذا هو حجر  حتكيم الذوق يف الأ

�شا�������ص يف الدرا�شة النقدية. وقد ا�شتطاع  الأ

مام حممد عبده اأن يوا�شل ر�شالته النقدية  الإ

�شالحي������ة اأي�شاً يف جم������ال اآخر غري منرب  الإ

التدري�ص اإثر توليه اإدارة املطبوعات ورئا�شة 

حترير جري������دة »الوقائع امل�رشية« الر�شمية. 

فقد دع������ا اإىل اإ�شالح جذري يف اللغة �شبيه 

مبا فعل������ه الغربيون وغريهم من ال�شعوب يف 

اأوروبة، كما طال������ب بتاأليف املجامع اللغوية 

التي مل تكن معهودة حتى ذلك احلني، واقرتح 

و�شع معاجم حديث������ة ت�شنف فيها مفردات 

اللغ������ة العربية وت�شم ب������ني دفتيها ماجّد يف 

حياة الع������رب احلديثة من ا�شطالح ومعّرب 

وم������ا اإىل ذلك.. كذلك ب�رشورة و�شع معاجم 

اأخرى علمية وفل�شفية على النمط املو�شوعي 

احلديث. ولعلَّ اأجل فك������رة �شدرت عنه يف 

هذا ال�شاأن اقرتاحه اأن يكون للعرب يف هذا 

الع�������رش معج������م تاريخي يك�ش������ف عن تطور 

لف������اظ العربية وحتوره������ا وتاريخها ليتم  الأ

يف �شوء ذلك درا�ش������ة جممل اللغة واإغناوؤها 

وامل�شي بها اإىل م�شتوى اللغات احلية.

مام بثاقب نظ������ره اأن ما  وق������د اأدرك الإ

آخ������ر القرن  يطال������ب ب������ه يوم������ذاك، اأي يف ا

التا�ش������ع ع�رش، لي�ص ي�شري املن������ال بل يتطلب 

أباً ووقت������اً. ويف ذلك يقول خماطباً  جهداً ودا

ال�شي������د ر�شيد ر�شا وكان م������ن اأملع تالميذه: 

�شالح ل يرجى لنا بلوغ  »اإن هذا النوع من الإ
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�ش������اأو الفرن�شيني فيه اإل با�شتغال جدي مدة 

خم�شني �شنة«.

م������ام يف اإن�ش������اء املجامع  وهك������ذا راأى الإ

أ�شا�شاً وطيداً  وتاأليف املعاج������م واملو�شوعات ا

مة ول�شان  لت�شييد �رشح اللغة العربية لغة الأ

آنها وقوام ح�شارتها و�شخ�شيتها ولعلَّ خري  قرا

ما نخل�ص اإليه من اأثر حممد عبده يف جيله 

ويف ع�رشه ما كتبه عنه امل�شت�رشق الربيطاين 

�شالم والتجديد( اإذ  �شارلز اآدمز يف كتابه )الإ

ق������ال: »اإن حركة حمم������د عبده قد زادت من 

ق������وة العوامل التي كان������ت موجودة من قبل، 

وكان له������ا حظ قوي يف بع������ث روح النه�شة. 

دباء والعلماء القادرين  فه������ي مل جتدها يف الأ

فح�شب، بل اإنها خلقت اأجواء �شاحلة ميكن 

اأن ين�شاأ فيها عهد م������ن الكتابة جديد. واأن 

اجله������ود التي بذلها حممد عب������ده يف �شبيل 

حترير العقول م������ن التقليد ويف التوثيق بني 

�شالم وثقافت������ه من ناحية وبني ما و�شلت  الإ

اإليه املدنية احلديثة من ناحية اأخرى �شهلت 

دب العرب������ي يف ع�رشن������ا احلا�رش  عل������ى الأ

�شبل التجديد دون اأن تنف�شم الروابط التي 

و�شلت بني حا�رشه وما�شيه«، ثم يختم اأدمز 

كالمه بقول������ه: »ولي�ص من �شك يف اأن اجليل 

مام«. احلديث يدين بهذا الف�شل اإىل الإ

¥µ
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اأطل������ق عامل النف�������س الفرن�ص������ي بي������ر جاني������ه )1839-1947( ا�صطالح 

الب�صيكا�صتين������ي على عدة ا�صطرابات ذات طبيعة قهرية. ومعنى هذا التعبر 

بقاء على التكامل ال�صوي. وي�صمل هذا االنحراف  نق�س يف الطاقة النف�صية لالإ

عرا�س التالية؟ االأ

1_ املخاوف )الفوبيا(.

2_ الو�صاو�س القهرية املت�صلطة.

فعال الق�رسية. 3_ االأ

اأ�شتاذ جامعي وباحث �شوري )مقيم يف باري�س(.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
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الع�صــــــاب القهــــــــــري

❁
د. خلدون احلكيم
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و�سنتن������اول يف بحث������ا ه������ذا الو�ساو�������س 

فعال الق�رسية. وهي تقع حتت ما ي�سمى  والأ

بال�ستح������واذ OBSESSIOS فالو�ساو�������س 
أو دوافع �سعوري������ة تت�سلط على  أف������كار ا هي ا

الف������رد وتلح علي������ه وذلك عل������ى الرغم من 

�سعوره ب�سخافتها وعرقلتها ل�سري تفكريه فاإذا 

رغ������ب يف التخل�س منها واجهته مبقاومتها، 

أراد الن�سغ������ال عنها ع������اودت الظهور  واإذا ا

حلاح، واإذا ا�ستد يف �سعيه للخال�س منها  والإ

م������ر على �سعور ي�سبه نوبة �سديدة من القلق. 

نه������ا ل تكون  اإنه������ا تختل������ف عن اخل������وف لأ

م�سحونة �سعورياً بالقل������ق يف حال وجودها، 

ولكن من املمكن لها اأن تكون العامل املبا�رس 

يف تولد اخلوف املر�سي عند ال�سخ�س. وهي 

تختلف ع������ن الهذيان ب������اأن ال�سخ�س الواقع 

حتت ت�سلطها ي�سعر بها، وي�سعر ب�سخافتها، 

وقد يرتعد م������ن �سدة �سع������وره بانحطاطها، 

وهو يقاومها �سعوري������اً. والو�ساو�س املت�سلطة 

ت�سعف قدرة الفرد على العمل املثمر ب�سبب 

من الوقت الذي ي�سيعه وهو حتت تاأثريها. 

وق������د تنحرف كثرياً فتزي������د يف درجة �سعف 

قدرته هذه.

فعال القهرية الق�رسية، فهي اأفعال  اأما الأ

اأو حركات تت�سلط على الفرد وتلح عليه من 

اأجل القيام به������ا ول ي�شتطيع مقاومتها رغم 

�شع������وره ب�شخافتها وعرقلته������ا ل�شري حركاته 

واأفعاله الالزمة لها، وحالها حال الو�شاو�ص 

أنه������ا تواجه باملقاوم������ة اإذا ما  املت�شلط������ة يف ا

حاول الفرد التغلب عليها، وبنوبة من القلق 

ألح على التخل�ص من �شيطرتها  وال�شيق اإذا ا

وت�شلطها.

اإذا قارن������ا ب������ني الو�شاو�������ص املت�شلط������ة 

أنه������ا مت�شابهة من  فع������ال القهرية جند ا والأ

جهة وخمتلفة من جهة اأخرى، فهي مت�شابهة 

من حيث الت�شلط عل������ى الفرد و�شعوره بها. 

اأما الختالف الرئي�ص بينهما فهو اأن املظهر 

الغالب يف الو�شاو�ص املت�شلطة كونها �شمنية، 

فعال القهرية  بينما يكون املظهر الغالب يف الأ

أنها اإجرائية وظاهرية. ا

يعزو املحللون النف�شيون هاتني احلالتني 

اإىل بع�ص خ������ربات الطفولة التي مررنا بها، 

فكم من مرة اأحلت على ذهننا نغمة خا�شة 

أو كلمة تهديد معينة، وكم من  أو نداء خا�ص ا ا

مرة لزمتن������ا حركة مد اليد لتالم�ص اأعمدة 

أو امل�شي على جزء  الهاتف ونحن يف الطريق، ا

معني من الر�شي������ف. اإن مثل هذه اخلربات 

عادية وماألوفة وكث������رياً ما ت�شيع يف جمموع 

�شل������وكات الفرد. ولكن بع�������ص النا�ص يتميز 



الع�صــــــاب القهــــــــــري

2582010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

بوجود اأفكار اأو حركات ملحة، بل ومتطرفة 

يف اإحلاحه������ا، و�شدي������دة يف وقعها، وي�شعب 

على هوؤلء يف احلالة العادية التخل�ص منها 

أو التغلب عليه������ا بجهدهم ال�شخ�شي. هذه  ا

احلالت الت������ي ن�شميها ع�ش������اب الو�شاو�ص 

فعال القهرية هي التي حتتاج  أو الأ املت�شلطة ا

اإىل عناية وع������الج ملا توؤدي اإلي������ه من �شيق 

وا�شط������راب يف ال�شلوك ل يكون يف م�شلحة 

ح�شن اإنت������اج الفرد يف حياته اليومية ول يف 

تكيفه ال�شليم مع حميطه.

ف������كار املت�شلطة ترتاوح يف  والواقع اأن الأ

الدرجة فيما بني درجات ال�شتواء ودرجات 

ف������كار التي  ال�ش������ذوذ، اإنه������ا ت������رتاوح بني الأ

آذاننا،  أو تك������رار نغم يف ا تنتابن������ا يف عنادنا، ا

أو اإحلاح كلمة قالها املعلم لنا، وكلها حالت  ا

�شوية ماألوفة. وبني تلك الفكرة الثابتة التي 

تت�شلط عل������ى الفرد ت�شلطاً �شديداً، ي�شبه ما 

حدث لطبي������ب م�شهور ق�ش������ى 30 �شنة من 

أوق������ات فراغه يف جمع )م������ا يلزم( للربهان  ا

عل������ى )فكرته( ومفاده������ا اأن انف�شال القمر 

ر�ص كان من موق������ع املحيط الهندي  عن الأ

ولي�ص من موقع املحيط الهادي. واإذا اأخذنا 

م الت������ي تن�شغل بفكرة اخلطر الذي  حالة الأ

يته������دد ولدها منذ ذهابه اإىل املدر�شة وحتى 

عودته منها وجدن������ا فكرتها كذلك مت�شلطة 

أنها تبدو  و�شديدة وموؤذية عل������ى الرغم من ا

اأقل خطراً من الفكرة الثابتة ال�شابقة.

وىل، مث������ل تك������رار النغم، اأمر  احل������ال الأ

أل������وف وكث������ري الوق������وع وب�شي������ط يف مدى  ما

أنه �شوي على العموم.  م�شايقته للفرد، كما ا

اأما الث������اين فانحراف ع�شابي وا�شح ال�شدة 

ثر، وهو تربة �شاحلة للتطور. والأ

اأما حالة َمْن تلح علي������ه با�شتمرار فكرة 

اخلط������ر الذي يته������دد اأولده فاأقرب اإىل اأن 

حلاح �شديداً. وما  تعترب و�شوا�ش������اً اإذا كان الإ

يقال ع������ن الو�شاو�ص املت�شلط������ة يقال كذلك 

فعال القهري������ة. اإنها متتد كذلك بني  عن الأ

حالت �شوية تظهر كثرياً يف مراحل الطفولة 

أو امل�شي على طرف معني  م������ن مل�ص احلديد ا

م������ن الر�شيف، اإىل حالت ع�شابية متطرفة 

من مثل ال�شتمرار يف تكرار حركة معينة يف 

أ�������ص والغت�شال اأكرث من مرة يف  أو الرا اليد ا

اليوم. وبني الطرفني حالت تبدو اأقل �شدة 

خ������رية، لكنها تبقى  من ح������الت الع�شاب الأ

أثره يف ال�شح������ة النف�شية للفرد  ع�شاب������اً له ا

خرين. وح�شن تكيفه مع الآ

وم������ن املفيد هنا اإي������راد مالحظة املحلل 

النف�شي ليبولد زوندي حيث قال: )اإذا تاأكدت 
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�شيدة مثاًل من اإقفال النوافذ واإغالق �شنبور 

الغاز يف بيتها ع�رش مرات فهذا ع�شاب واإذا 

بلغ التكرار خم�شني مرة فهذا ذهان(. وهذا 

أي�ش������اً اأن الفرق يف ه������ذه احلال بني  يعني ا

الع�شاب والذهان هو فرق يف الدرجة ولي�ص 

يف النوع.

���ش��خ�����ش��ي��ة امل�������ش���اب ب��ال��ع�����ش��اب 

القهري:

باأنه������ا  النف�شي������ون  طب������اء  الأ ي�شفه������ا 

كرث تعقي������داً وتنظيماً من كل  ال�شخ�شي������ة الأ

ال�شخ�شيات املر�شية. تتميز هذه ال�شخ�شية 

بت�شل������ب يف ال�شل������وك ودف������اع م�شتمر �شد 

النفع������الت والعواطف، وب�شلوكات �شعائرية 

)طق�شي������ة( يف احلياة اليومي������ة. كما تتميز 

خرين وبنق�ص  أي�شاً بعالق������ات �شعبة مع الآ ا

يف ال������ذكاء العاطفي وبقلق مبالغ فيه مبعنى 

أو باآخر مع امل�ش������اكل التي تطرحها مفاهيم  ا

أو تلك املتعلقة  الزم������ان، النظام، النظاف������ة، ا

أو التبادل ورغبة �شديدة يف التملك  بالعطاء ا

خرين،  مقنعة ب������ربودة يف العالقات م������ع الآ

واأحياناً بانفجارات عدوانية مفاجئة.

مور غري املتوقعة  هذه ال�شخ�شية تكره الأ

والتي حتمل يف طياته������ا تغيرياً، وهي ت�شعر 

باأم������ان اأكرث فيما ه������و ثاب������ت وروتيني مامل 

خرين. وهي متيل  ت�شطنع هي املفاجاآت لالآ

اإىل حتديد عاملها املبا�رش وخا�شة يف املجال 
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مور  النفع������ايل، وت�شع������ر بالن�شج������ام يف الأ

ن�شانية. ودون  املج������ردة اأكرث من العالقات الإ

خ������رية الت������ي ت�شبغها هذه  حتا�ش������ي هذه الأ

ال�شخ�شية بتعار�ص وجداين ت�شبطه بعناية. 

وادعاءات هذه ال�شخ�شية بالعقالنية غالباً 

ما يك�شف اأمرها باعتقادات مت�شلبة خافية 

والتي تتجلى م�شوبة ببع�ص ال�شذاجة وعالقة 

وا�شح������ة بالعتقادات ال�شحري������ة )القواعد 

الناظمة للحي������اة اليومية، التطريات، النظام 

الغذائي(. كما ي�شعب على هذه ال�شخ�شية 

اتخ������اذ القرارات وال�ش������ك امل�شتمر. كل هذا 

يلعب دوراً يف ر�شم مالمح �شلوكه اليومي.

أم������ام درع من  أننا ا نخرج هن������ا بانطباع ا

ف������كار التي حتم������ي ال�شخ�ص  الع������ادات والأ

�شد ال�شطرابات العاطفي������ة ال�شادرة عن 

خرين اأو عن نف�شه ذاتها. وغالبا ما متار�ص  الآ

هذه ال�شخ�شية �شبط النف�ص جتاه الدوافع 

العدوانية والتي تع������رب عن نف�شها رغم ذلك 

بطريقة غري مبا�رشة وذلك ب�شلوكات خاطئة 

وبرود انفعايل واأحياناً ب�شخرية لذعة.

اإن �شف������ات ال�شل������وك الق�������رشي كالعناد 

ف������راط يف التدقي������ق ل تعد  واملنهجي������ة والإ

ن�شطة،  ميزات �شلبية يف بع�ص جم������الت الأ

حتى ميكن ل�شخ�شي������ة  ع�شابية ق�رشية اأن 

أنها على  أ منا�شب مهنية عالي������ة، غري ا تتب������وا

ن�شاني������ة وخا�شة فيما  م�شت������وى العالقات الإ

يخ�ص العالقات الزوجية والوالدية ي�شادف 

هذا ال�شلوك م�شاعب جمة.

الدينامية والعالقة مع املو�شوع

م������ر يعن������ي لدى الرا�ش������د اإ�شكالية  اإن الأ

التثبت عل������ى املرحلة ال�رشجي������ة )ال�شادية( 

وهي املرحلة الثاني������ة يف النمو بعد املرحلة 

الفمية وقب������ل املرحلتني الق�شيبية وال�شوية، 

وتقع بعد مرحل������ة الفطام. يف هذه اللحظة 

أنا« منظمة  التي يخطو فيها الطف������ل نحو »ا

أ الواقعية، والدافع العدواين  تدور حول مبدا

الذي مل ي�شبط بع������د ويرتبط بدوافع اأخرى 

تت������اآزر فيم������ا بينه������ا يف عالقته������ا بالهدف، 

املتعلق������ة   )Fantasmes( وال�شتيهام������ات 

باخل������وف من اخل�ش������ي، تدفع امل������رء لتبني 

حب������اط الذي يعاين  آليات دف������اع لتفادي الإ ا

خرين،  منه، وذلك عن طريق النعزال عن الآ

اإلغاء م������ا �شبق اأن اتخذه م������ن اأمر، واتخاذ 

قرارات �شبق اأن عار�شها..

ه������ي �شفات ممي������زة لبني������ة ال�شخ�شية 

الع�شابية القهرية. اإن �شبط العدوانية هنا 

همية، غري اأن  ه������و على درجة كبرية م������ن الأ

أي�شاً  مثل ه������ذا ال�شبط يجب اأن ميار�������ص ا
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على الدوافع والرغب������ات اجلن�شية. واإذا ما 

مور�ص هذا على م�شتوى غري �شعوري فلرمبا 

يوؤدي اإىل ا�شطراب������ات وظيفية جن�شية )من 

مثل القذف املبك������ر والربود اجلن�شي(. ومبا 

اأن الطفل يقرتب خ������الل  املرحلة ال�رشجية 

من مفاهيم الزم������ان والنظام والنظافة فاإن 

هذه كله������ا قد ت�شب������ح م�شادر قل������ق كبرية 

لهذه ال�شخ�شية. غ������ري اأن امل�شكلة العوي�شة 

بالن�شبة لل�شخ�شية القهرية تكمن يف التناق�ص 

بالعالقة م������ع املو�شوع يف مقاومة العدوانية 

البدائية التي ي�شعب عليه متثلها اأو �شبطها 

بالكامل.

مناذج من حاالت الع�شاب القهري

يق������ول رجل يف و�شف �شلوكه الناجم عن 

و�شوا�ص مت�شلط اإنه يخاف دائماً من اأن يقع 

حادث موؤمل لزوجت������ه واأولده وهو غائب عن 

البيت، لذلك يكرر احلديث الهاتفي مع بيته 

عدة مرات يف ال�شباح ليتاأكد من �شالمتهم. 

وتق������ول زوج������ة يف مديح نف�شه������ا اإنها حتب 

النظاف������ة اإىل حد التطرف، فهي ل ت�شتطيع 

أو لبا�ص تلب�شه  أي������ة قطعة قما�ص ا النظر اإىل ا

زائرة لها، اإل وتبح������ث عن البقع اأو مواطن 

النظافة، وحت������ى اخل�شار ل ت�شتطيع النظر 

اإليها قبل اأن تغ������دو نظيفة، اأما عدد مرات 

غ�شي������ل الثي������اب اأو اخل�شار فكث������رية، لكنه  

»لزم«.

ويتحدث رجل عن نف�ش������ه باأنه يت�شايق 

أنه ل ي�شتطيع  من �شلوك يلحق به دائماً وهو ا

اأن ي������رى ثقباً يف احلائط، اأو يف اخل�شب، اأو 

يف القما�������ص، اإل ويق������ف ليدخل فيه اإ�شبعه 

ويديرها فيه دورة كاملة، وهو يعرتف باأنه مل 

ي�شتط������ع النوم يف بيت �شديق ا�شت�شافه مرة 

أثاث الغرفة فوق  اإل حني و�شع الكثري م������ن ا

طاولة لي�شل بو�شاطة ذلك اإىل ثقب عار�شة 

عند  ال�شقف و�شع فيه اإ�شبعه.

واإليكم حالة منوذجية:

بول رجل خم�شيني يعم������ل، متزوج واأب 

لثالثة اأطفال بلغوا �شن الر�شد، وهو �شخ�ص 

جاد من������ذ كان يف املدر�ش������ة حيث حاز على 

نتائج بارعة، وهو طوعي، ي�شبط نف�شه لكنه 

مور احل�شا�شة.  ي�شعف اأحياناً اأمام بع�ص الأ

فر�������ص منذ ال�شغ������ر على اإخوت������ه واأخواته 

هيبت������ه كاب������ن بكر ولك������ن بع�������ص ت�رشفاته 

أثارت لديهم الكث������ري من ردود الفعل. يهوى  ا

التمل������ك، يحدد بدقة جمال ملكيته ول مكان 

خري������ن، ويف اأ�رشة  لدي������ه يف امل�شاركة مع الآ

كب������رية كاأ�رشته كانت ف������رتة اغت�شاله الطويلة 

تثري م�ش������اكل يومية على باب �شالة احلمام. 
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دقيق يف كل �شيء. وكل خلل يف النظام الذي 

ير�شمه يثري غ�شبه. عان������ى حميطه العائلي 

بق�ش������وة من طريقته يف فر�������ص قانونه على 

خرين، �شديد البخ������ل يف �شوؤونه اليومية،  الآ

رغم ذلك اأده�������ص حميطه اأحياناً مب�شرتيات 

فخمة خارج حدود املاألوف.

كل هذا مل يح������ل دون جناحه املرموق يف 

اأعماله.

�رشعان ما حتول زواجه اإىل عالقة رتيبة، 

مريح������ة ولك������ن دون عواط������ف متَّ احلفاظ 

عليها بف�شل زوج������ة م�شاملة تقية ومتم�شكة 

بالتقالي������د. اأما م�ش������ري اأولده ف������كان اأكرث 

تعقيداً، حيث بدا اأولده بالن�شبة له كعقبات 

وم�شدر اإزعاج، ا�شرتط عليهم طاعة عمياء 

وفر�������ص عليهم قواع������د غذائي������ة غاية يف 

التق�شف، والتي كان هو قد طبقها على نف�شه 

وخالفها من وقت اإىل اآخر. ق�شوة وبرودة يف 

التعامل مع زوج������ه واأولد، يف املنزل ولطف 

�شدقاء واملعارف.  ودماث������ة يف التعامل مع الأ

مما يظهر تناق�شاً وا�شحاً يف ال�شلوك. اأدى 

هذا اجل������و املتوتر اإىل ابتع������اد اأولده املبكر 

عنه خمتارين رحي������اًل غري موؤكد النتائج عن 

من�زلهم اإىل م�شري جمهول. من جهته مل يظهر 

أية معاناة من جراء ذلك، ناحيا عليهم  ب������ول ا

ولد هذا  بالالئمة. غ������ري اأن م�شري هوؤلء الأ

مر الذي اأدى  أوه������ن من عزمية الزوج������ة الأ ا

اإىل ف�ش������ل احلياة الزوجي������ة. �شحيح اأن بول 

حقق حياة مهنية ناجحة لكن �شخ�شيته ذات 

الع�شاب الق�رشي اأردت حياته العاطفية مذ 

كان �شاباً يف دروب ال�شياع.

اأ�شباب ودوافع هذا ال�شلوك

أننا  يف حماولة ب�شيط������ة لفهم ذلك، نرى ا

اأمام �شلوك ينجم عن  عمل العنا�رش املكبوتة 

)من جملتها التثب������ت على املرحلة ال�رشجية 

ال�شادي������ة( من جهة، ومن اخل������ربات املريرة 

أثر التعلم  التي مرت يف حياة الطف������ل وعن ا

الذي ينجزه التك������رار من جهة ثانية. فنحن 

يف الواقع اأمام حالة مكبوتة ي�شكل ظهورها 

يف ال�شع������ور خطراً على ال������ذات، وقد اتخذ 

الفرد و�شيلته الدفاعي������ة يف حركات قهرية 

أف������كار مت�شلط������ة ينغم�ص فيها  أو ا �شعوري������ة ا

)رغم �شع������وره ب�شخافتها( هرباً من مواجهة 

الدوافع املكبوت������ة العاملة يف الال�شعور ومن 

انطالقها.

لقد كرر الفرد ذلك مرات عديدة وح�شل 

عل������ى فائدة من هذا التكرار، واأدى ذلك اإىل 

مت�شك������ه بتلك الو�شيل������ة، اأي بذلك ال�شلوك. 

ومن اأجل ذلك مير امل�شاب بع�شاب الو�شاو�ص 
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فع������ال القهرية مب������ا ي�شبه  أو الأ املت�شلط������ة ا

نوبة القلق ال�شدي������د حني ي�شتمر يف حماولة 

أو الفعل  مقاومت������ه ظهور الفك������رة املت�شلطة ا

فعال  أو الأ ا القهري. فالو�شاو�ص املت�شلط������ة، 

أنها  القهري������ة اأخذت �شكل العادة القوية. ثم ا

ردود فعل تنكرية لدوافع ل �شعورية قوية وقد 

قبلت بها الذات يف �شلوكها الدفاعي. اإنها -

فعال- حتول طاقة الدوافع  اأي الو�شاو�ص والأ

املكبوتة اإىل �رشف للطاقة داخلي، اأو �رشف 

خارجي، ياأخ������ذ جمراه عادة بطريقة نطية 

أو اأفعال غري �شارة ن�شبياً.  رمزي������ة يف اأفكار ا

جراء التعوي�شي. فاإذا حدث  اإنها نوع من الإ

جراء،  وق������اوم امل�شاب بهذا الع�شاب هذا الإ

جراء  أو كان تنفي������ذه م�شتحياًل عليه فاإن الإ ا

يهدده عندئذ بفقد قيمت������ه الدفاعية. ومن 

هنا يبداأ عند امل�شاب �شعور بالقلق ال�شديد 

الذي يبل������غ درجة غري قليل������ة من اخلطورة 

اأحياناً. ولك������ن الفرق يف التعوي�ص احلا�شل 

يف اله�شترييا والتعوي�ص احلا�شل يف حالت 

وىل  فعال القهري������ة هو اأن الأ الو�شاو�������ص والأ

ر�شاء  أو الإ تنط������وي على نوع من التطم������ني ا

مر يف احلالة الثانية  للداف������ع، بينما يكون الأ

اإيج������اد خمرج ي�شاعد على دعم  عملية كبت 

الدافع املكبوت وتقويتها.

اإن ال�ش������وؤال ع������ن بدء تكوي������ن الو�شاو�ص 

فع������ال القهرية عن������د الفرد  املت�شلط������ة والأ

يواجهن������ا مب�شاألة كثرية اجلوان������ب و�شديدة 

التعقي������د، يقول ليفني )Levin( اإن التحليل 

فعال القهرية  النف�شي للم�شابني بع�شاب الأ

أنه������م مل ي�شتطيع������وا التغل������ب على  يو�ش������ح ا

ألك�شندر  تعلقهم الطفلي بوالديه������م. ويوؤكد ا

)Alexender( على وجود اإثم ووجود حاجة 
قوية يف الال�شعور اإىل �رشورة وجود العقاب. 

ويرجع غري هوؤلء يف البحث عن العوامل اإىل 

الكثري من مظاهر حي������اة الطفولة، وطريقة 

رعاي������ة الوالدي������ن لالب������ن واإ�رشافهما على 

أردنا الوقوف عند  نظافته وحاجاته. ف������اإذا ا

فعال  م������ا هو ظاهر يف تك������ون الو�شاو�ص والأ

القهرية وجدنا عملي������ة التكون منطلقة من 

دوافع ل يقب������ل بها الف������رد، وي�شتعمل فيها 

أنه ي�شتعمل بعد  الكب������ت كو�شيلة دفاعية. ثم ا

أ�ش������كال ردود الفعل لدعم  ذلك عدداً م������ن ا

أم������ام خطر �شعف  بقاء عليه. وا الكب������ت والإ

الكب������ت يلجاأ الفرد اإىل و�ش������ع الدوافع غري 

املقبولة ب�شكل فك������رة �شعورية اأو فعل رمزي 

أو بها. وياأتي تعزيز التعلم  وي�شغ������ل نف�شه به ا

م������ن الطماأنينة التي ي�شعر به������ا الفرد حني 

ج������راء. والفكرة والفعل  خذ بهذا الإ أ الأ يبدا
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ل يحم������ل اأي منهما من اخلط������ر ما يحمله 

الداف������ع املكبوت. ولك������ن كال منهما ينطوي 

على ال�شبغة النفعالية املوجودة يف الدافع 

املكب������وت. من اأجل ذلك ي�شب������ح الت�شلط اأو 

القهر �شديداً. وبه������ذا ال�شكل ميكن اأن يرى 

أنه هرب  ع�شاب الو�شاو�������ص املت�شلطة على ا

م������ن ال�شعور بالدافع غ������ري املرغوب فيه، اأو 

اإظه������اره، اإىل التفكري به تفك������رياً يرتفع عن 

الواقع اإىل م�شتوى م������ن م�شتويات التجريد. 

فعال القهرية  وبهذا ال�ش������كل يرى ع�شاب الأ

هرباً من �شعور بدافع غري مرغوب يف اإظهاره 

اإىل فعل غري �شار يحمل من التجريد �شبغة 

التعميم، ويحمل رمزياً انفعالية الدافع.

درا�شات واإح�شائيات

ل متث������ل ا�شطراب������ات الع�شاب القهري 

اإل /5/ باملئ������ة م������ن جمم������وع ال�شطرابات 

الع�شبي������ة. ويت�ش������اوى اجلن�ش������ان يف ن�شبة 

�شاب������ة بهذا املر�ص. وم������ن  خالل درا�شة  الإ

مرا�������ص النف�شية يف اأمريكا  نزلء م�شايف الأ

وجد اإنغ������رام )Ingram( يف درا�شة ظهرت 

يف الع������ام 1961 اأن عدداً كب������رياً من هوؤلء 

يف�شلون حي������اة العزوبة. لذلك ف������اإن ن�شبة 

جناب لديهم تبلغ 1.1 باملئة. وياأتي هوؤلء  الإ

املر�شى عادة من م�شتويات اجتماعية اأعلى 

من امل�شتويات التي تاأتي منها فئات الع�شاب 

أنهم اأعلى ذكاء. خرى، كما ا الأ

وظه������رت اأعرا�ص املر�������ص يف الطفولة 

عند حوايل 31 باملئ������ة من الن�زلء، كما ذكر 

أم������راً ماألوفاً واإن  اأن ال�شف������اء التلقائي لي�ص ا

كان التح�ش������ن اأمراً وارداً. ول يحدث العجز 

التام اإل يف القليل من حلالت.

ويف الرنويج ظهرت يف العام 1965 درا�شة 

 )Kringlen( الطبي������ب النف�شي كرينغل������ن

وال������ذي تتبع نزلء م�شفى اأمرا�ص عقلية من 

امل�شاب������ني بهذا الع�ش������اب يف الفرتة ما بني 

1943 و1949.

وظل������ت عملي������ة التتبع لف������رتة مابني 13 

و20 �شنة بالزيارة والفح�ص الطبي الدوري، 

فوجد اأن ال�شم������ات احلواذية القهرية توجد 

عادة يف اأ�رش حواذية تت�شم بال�شدة والتع�شف 

�رشار على  طفال والإ البريوتاين يف تن�شئة الأ

أ املر�ص عند  النظاف������ة والطاع������ة. وقد ب������دا

حوايل ن�ش������ف املجموعة قبل �شن الع�رشين. 

يداع يف امل�شفى  وكان متو�شط العمر عند الإ

34 �شنة للرج������ال و36 للن�شاء. وقد تبني يف 

التتب������ع اأن �شتة ق������د ماتوا م������ن بينهم حالة 

واحدة كان �شبب امل������وت هو النتحار، بينما 

حت�شنت حال������ة حوايل 25 باملئ������ة من اأفراد 
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العينة نتيجة للعالج. اأما الطبيب الربيطاين 

غرمي�ش������و )Grimshaw-1965(فقد تتبع 

مر�شى الع�شاب القه������ري الذين وردوا اإىل 

م�شف������ى اأمرا�ص عقلية يف مان�ش�شرت يف املدة 

مابني 1945 و1959 لفرتة ترتاوح يف املتو�شط 

عرا�ص قد  حوايل خم�ص �شنوات وتبني اأن الأ

حت�شنت نتيجة للع������الج يف حوايل 64 باملئة 

من احلالت، وميكن الق������ول اإن ن�شبة ت�شل 

اإىل 77 باملئ������ة ق������د بلغت ح������داً مقبولً من 

التكيف الجتماعي.

-Ehrenuald( اإهرينوال������د  ويذك������ر 

1960( اأن اأن������اط ال�شل������وك القه������ري ق������د 

�������رشة ويف املجتمع عن  تنت�رش ب������ني اأفراد الأ

فراد  طري������ق العدوى اأي ا�شرتاك عدد من الأ

يف �شمات اأو اجتاه������ات مر�شية غري �شوية. 

�رشة مري�شة  ربعة اأجيال لأ وخالل درا�شته لأ

بالع�شاب القهري لحظ اأن العدوى النف�شية 

ق������د توؤدي اإىل ن�ش������اأة اأعرا�ص مماثلة اأو غري 

مماثلة.

خال�شة

اإن كلمة ا�شتحواذ )Obsession( تعني 

فكرة تهيمن على ذهن �شخ�ص رغما عنه.

 )Compulsion( وكلمة اإكراه اأو ق�رش

أو اندفاع للقي������ام بفعل اإذا ما  تعن������ي حاجة ا

نفذ ي�شبح فعاًل ق�رشياً.

يت�شاب������ه ال�شتحواذ والق�������رش يف النقاط 

التالية:

تغزو املرء ب�ش������كل متكرر ومتطفل   -1

على فكره الواعي.

أنا الفرد  هي لي�ش������ت متناغمة مع ا  -2

حيث يعتربها غريبة عليه وغري مقبولة.

مع اعرتاف الفرد باأنه ل معنى لها،   -3

يحتف������ظ مع ذلك بتوا�شل �ش������وي مع الواقع 

وبنقد ذاتي جيد.

ي�شعر املرء بقل������ق داهم يدفعه اإىل   -4

أو الدافع  اتخ������اذ و�شائ������ل ملواجهة الفك������رة ا

الغازيني.

يظهر املرء مياًل اإىل مقاومتها.  -5

وهي حالت دللتها الرئي�شة �شعور ذاتي 

ق�رشي )والذي علين������ا مقاومته(للقيام بفعل 

ما. واملرء فيها مت�شبث بفكرة معينة ويرتبط 

بخربة �شابقة اأو هو اجرتار ملو�شوع جمرد.

النف�شيون على  طباء واملحللون  يجمع الأ

اأن البيئة التي ين�شاأ فيها املري�ص بالع�شاب 

القهري تكون ع������ادة متزمتة. ويت�شف فيها 

بوان بالت�شلط والتم�شك باملعايري اخللقية  الأ

اجلامدة وال�شلوك الناه������ي عن النحراف، 
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¥µ

وي������رون اأن النكو�ص اإىل املرحل������ة ال�رشجية 

�شا�ص يف تكوي������ن الع�شاب  ال�شادي������ة ه������و الأ

عرا�ص احلواذي������ة ما هي اإل  القه������ري، والأ

�شورة ح������ادة ل�شم������ات ال�شخ�شية ال�رشجية 

الت������ي تت�شف عموماً بحب النظام والتم�شك 

بالقواع������د والقوان������ني ال�شارم������ة وكذل������ك 

النظافة والعن������اد والبخل واجلمود وعوز يف 

الذكاء العاطفي، واحلر�ص على املظاهر.

- جالل )�شعد(؛ يف �ل�شحة �لعقلية، مكتبة �ملعارف �حلديثة، م�شر 1980. �ش�ص. 167-165.

- رفاعي )نعيم(؛ �ل�شحة �لنف�شية، جامعة دم�شق، �لطبعة �خلام�شة 1979. �ش�ص. 304-297.

مر����ص �لع�شابية، ترجمة جورج طر�بي�ش��ي، د�ر �لطليعة، 1980، �ش�ص.32- - فروي��د )�شيغموند(؛ �لنظرية �لعامة لالأ

.42

كلينيكي )�لعيادي(- مكتبة م�شر 1967، �ش�ص. 253-243. - فهمي )م�شطفى(؛ علم �لنف�ص �الإ

	-	LALONDE	(Pierre)&	GRUNBERG	(Frédéric):	«Psychiatrie	clinique:	

Approche	contemporaine».	Edit.	Gaëten	morin-	Canada,	1979.pp.120228-227	.123-.	

-	 LAROUSSE	;	«Grand	Dictionnaire	de	Psychologie».	Edit.	Larousse	2000.	p.892	

-	 LAROUSSE	;«Dictionnaire	de	la	Psychanalyse».	Edit.	Larousse	1974.	pp.238239-.	

-	 «Les	Dix	Grands	de	l'	inconscient».	Edit.	CAL.Paris	1973.	pp.5565-	

-	 SZONDl	Léopold;	«l'analyse	du	destin».	Edit.	Nauwelaerts.	1972.	pp.4860-.

املراجع:
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اأ-�سدى اجلفاف يف ال�سرية الذاتية للملك هدد ي�سعي

يام من الذاكرة  كارث������ة طبيعية وكلمة ثقيل������ة على الل�سان ل متحوه������ا الأ

آثاره������ا ال�سيئة.  ويف  جي������ال اأخبارها املفزع������ة. وقد عا�ش جيلنا ا تتناق������ل الأ

أيامن������ا ه������ذه تعزى التبدلت املناخية وما ينتج عنه������ا من كوارث طبيعية اإىل  ا

ر�ش ب�سبب النحبا�ش احلراري الذي تولده املعامل وامل�سانع  ارتفاع حرارة الأ

وو�سائل النق������ل باأنواعها البحرية واجلوية والربية ورمب������ا بتعبري اآخر مكننة 

 مدير عام اآثار �شابق. 

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

اجلفـــــــــاف

❁
اف  د. علي �أبو ع�سَّ
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وكهربة جميع و�صائ������ل املوا�صالت والزراعة 

�صباب ويحاول  وال�صناعة. والكل ي������درك الأ

اإيج������اد احلل������ول الت������ي ه������ي اأولً واآخراً يف 

أي������دي ال������دول املتقدمة الت������ي ل تتفق فيما  ا

بينه������ا على حلٍّ ينف������ذه اجلميع رغم العديد 

من املوؤمترات التي عقدت والتي �صتعقد يف 

أي�صاً.  امل�صتقبل ا

تع������اين �صوري������ة م������ن اجلف������اف وخا�صًة 

منطق������ة اجلزي������رة وحو�ض الف������رات تكتب 

خبار  ال�صح������ف يف ذل������ك وتورد ن�������رات الأ

أبناء وطننا يف ذلك اجلزء  أ�صياء عن معاناة ا ا

من الوطن الذي ت�صهد على عراقة ح�صارته 

ثري������ة التي تتوزع كالعرمات  اآلف املواقع الأ

يف جمي������ع النواحي كبرية وو�ص������ط و�صغرية 

هياكلها متنوعة يعجب املرء من روؤيتها وتثري 

أ�صباب  يف نف�صه الت�ص������اوؤلت حول ماهيتها وا

تكونها.

ويطي������ب يل اأن اأعطي ملحة تاريخية عن 

ف������رات جفاف م������رت ببالدنا ع������لَّ يف ذلك 

أننا  أ�ص������ري اإىل ا فائ������دة ترج������ى. وقبل ذل������ك ا

ل التي  ْ حياناً كلمة محَ
ن�صتخدم كلمة جفاف واأ

تعني انقطاع املطر وجفاف الربة واليبا�ض.  

واجلفاف يبا�ض يف الربة وهالك املزروعات 

كرث من �صنة  وقد ي�صتمر املحل اأو اجلفاف لأ

فتكون الكارثة.   

�شوريني  كديني والآ أدبي������ات الأ مل تتحدث ا

جاريتي������ني  والأ بلوي������ني  والإ والبابلي������ني 

والكنعانيني ع������ن اجلفاف كحالة من اأحوال 

ثاريون  الطبيع������ة، اإنا يتعرف الباحث������ون الآ

عليها مب�شاع������دة خمت�شني يف الرتبة واملناخ 

والنبات������ات م������ن خ������الل التب������ادلت الت������ي 

يالحظونها بني الطبقات احل�رشية. 

وقد لحظت بعثة التنقيب يف موقع اأبي 

هري������رة على الفرات اأن �شب������ب هجر املوقع 

لف الثامن قب������ل امليالد كان  عند بداي������ة الأ

اجلفاف وارتفاع درجة حرارة اجلو يف بالد 

ل������ف الثامن ق.م. حيث اجته  ال�شام اإبان الأ

نهار  ال�ش������كان �شم������الً وق�شدوا �شف������اف الأ

ك������رث رطوبة ومط������راً لقد اأكد  ماك������ن الأ والأ

و�شط من  املهتمون ب�شوؤون املناخ يف ال�رشق الأ

خالل اأبحاثهم اأن اجل������و كان حاراً وم�شبعاً 

بالرطوب������ة قبل ع������ام 10600ق.م حيث بداأ 

الن�ش������ان بال�شتقرار يف موق������ع اأبي هريرة. 

ثم مالب������ث اأن حتول فج������اأة اإىل اأقل رطوبة 

وبرودة بفع������ل التبدل املناخي الذي يطلقون 

علي������ه م�شطلح اجلاف احلدي������ث حيث نتج 

عنه قلة اأمطار وبالتايل تاأثر الغطاء النباتي 

يف حميط اأبي هري������رة وا�شطر ال�شكان اإىل 

أ�شاليب لقط وجمع  تغيري اأناط معي�شتهم وا
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ن احلبوب الربية  ع�ش������اب لأ احل�شائ�������ص والأ

أنواع اأخرى  مثل احلنطة وال�شعري والعد�ص وا

كل قد قل اأوندر  من النبات������ات ال�شاحلة لالأ

 لي�ص هذا وح�شب بل 
)1(

وجوده������ا يف املنطقة

أنف�شهم يف مقدمة  ثاريون ا وجد الباحثون الآ

الباحثني عن التبدلت املناخية يف اجلزيرة 

اأو يف بالد الهالل اخل�شيب ف�شعوا اإىل جمع 

دلة ح������ول اجلفاف من ب�شعة  ال�شواهد والأ

أثري������ة كانت قد ُهجرت ملدة حمدودة  مواقع ا

ث������م ا�شتوطن������ت م������ن جديد مثل ت������ل ليالن 

باجلزيرة. 

لق������د ظن عدد م������ن الباحث������ني اأن ثورة 

ال������ربكان يف جبل كوك������ب اأدت اإىل اجلفاف 

املفاجئ باجلزي������رة وتغيري يف املن������اخ بينما 

آخ������رون اأن التبدل املناخي الفجائي  اعتقد ا

لف  الذي حلَّ بحو�ص اخلابور عند نهاية الأ

الثال������ث ق.م. قد ليكون النتيج������ة املبا�رشة 

حل������دوث ال������ربكان. اإنا هو �ش������دى للع�رش 

اجلاف احلديث الذي ذكرناه �شابقاً غري اأن 

ثار واملعطيات  التاأريخ الذي قدمه علماء الآ

مر لتتطابق وتاريخ  ثرية املتعلقة بهذا الأ الأ

أنه كان  اجلاف احلديث ول������ذا رجح اآخرون ا

أية حال  نتيجة تتايل �شنني اجلف������اف وعلى ا

آث������ار ل�شبات اأو طفرات بركانية يف  لتوجد ا

تلي )لي������الن واأبوحجرية( وي�ش������ود العتقاد 

اأن اأعا�ش������ري قوية وتغ������ريات مناخية �شاملة 

قوية هي التي اأثرت يف مناخ اجلزيرة الذي 

حوال اجلوية يف املحيط الهندي  يرتبط بالأ

آ�شي������ا ويبقى على الباحثني التدقيق  وغربي ا

يف ثالثة اأمور لها �شلة باملو�شوع: 

1- تكرار اجلف������اف ل�شنني عدة وتناوبه 

مع �شن������ني مطرية الذي رمبا كان هو الواقع 

الذي �شاد قدمياً. 

2- �شمولي������ة اجلفاف والتبدلت ال�شاذة 

الت������ي حدثت يف ق������ارات اأخ������رى وارتباطها 

.
 )2(

باجلزيرة

وي�ش������ود العتق������اد اأن ف������رتة التحول من 

ع�رش ليالن bII اإىل I قد ات�شمت باجلفاف 

2300-2100ق. م ال������ذي يتزام������ن مع فرتة 

اجلف������اف باجلزي������رة حيث ُهج������رت املدن 

وانقطعت �شبل التوا�شل العمراين فيها. 

وق������د �شاق اجلفاف �ش������كان البوادي اإىل 

نه������ار يف �شبيل  الرحت������ال نحو �شف������اف الأ

. وقد كانوا يف  احل�ش������ول على املاء وال������كالأ

مرابعهم بالبادية �������رشكاء حقيقيني للح�رش 

يف حياته������م القت�شادي������ة ي�شهل������ون عب������ور 

القواف������ل وميدون احل�������رش مبنتجات معينة 

مثل اجلل������ود وال�شوف وال�شع������ر وم�شتقات 
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ل نزوحهم وتعاي�شهم معهم  احلليب. مما �شهَّ

رجح ب������دون مقاومة ثم و�شولهم اإىل  على الأ

ال�شلطة وتاأ�شي�ص ممال������ك يف ماري وجنارا 

)ت������ل ب������راك( وخربة )ت������ل خوي������رة( ونادابا 

أي�ش������اً لثورة الربكان  )ت������ل بيدر(. ورمبا كان ا

يف جب������ل كولب واملنطق������ة ال�رشقية من طور 

عابدين دوراً حا�شم������اً يف موجات اجلفاف. 

أية حال  فالظواه������ر الطبيعية متعددة وعلى ا

تبقى ه������ذه التخمينات �شحيحة علمياً ذات 

م�شداقية خا�شة واإن وجدت دلئل توؤيدها 

مكاني������اً ولي�ص زمني������اً. ويذكرن������ا باجلفاف 

وعواقبه الوخيمة على اأهل اجلزيرة ال�شرية 

رة يف  الذاتي������ة مللك جوزن هدد ي�شعي امل�شطَّ

متثال������ه املحفوظ مبتحف دم�ش������ق. �ُشطرت 

�شوري  ال�شرية الذاتية باخل������ط امل�شماري الآ

مامية احرتاماً وتقديراً  يف �شفحة التمثال الأ

آ�شور �شيده فهو تابع له ي�شتمد �شلطته  ملل������ك ا

من احت�شان �شي������ده له الذي يكبله باملواثيق 

املقرون������ة بالق�شم امللزم بال������ولء.  وباخلط 

رام������ي يف ال�شفح������ة اخللفية ليطلع عليه  الآ

راميون الذين ي�شاطرونه العي�ص يف  أتباعه الآ ا

طر  مر. مل يخرج ُم�شَّ بالده وه������م املعنيون بالأ

أو املوؤلف عن تقاليد ع�رشه فالواجب  الن�ص ا

الديني يق�شي باأن ميجد الرب وي�شبح بحمده 

أ�شماءه و�شفاته فبعد اأن و�شف الرب  ويعدد ا

راميني الذين قد�شوه  هدد الرب الوطني لالآ

دون غريه علماً باأنه������م بنوا معابد لغريه من 

ر�ص..   رب������اب: رعد وبرق ال�شم������وات والأ الأ

يُنخ املطر اأي ي�شوقه.  مينح املراعي وي�شقي 

قداح  احلق������ول جميعها. يقدم ال�شل������وى والأ

نه������ار. ي�شعد كل  رباب. �شيد الأ قران������ه الأ لأ

البل������دان. رب رحم������ن. �شالت������ه طيبة. رب 

مدينة �شيكاين )وهي ت������ل الفخريية احلايل 

جنوب������ي راأ�ص العني( عرفنا بهدد ي�شعي فهو 

أل������ف من ثالثة  عل������ى راأ�ص مملك������ة قبلية تتا

بطون ت�شكن يف ج������وزن و�شيكاين وازران ثم 

دع������ا بطول العم������ر وال�شالم������ة وال�شحة له 

ولذريته ول�شعب������ه. وابتهل اإىل الرب هدد اأن 

ي�شتجي������ب لدعائه. فهو قد ن������ذر متثاله له. 

ويكم������ل ُدعاءه ب������اأن يبته������ل اإىل الرب هدد 

ليكون خ�شم������اً قوياً ملن ميح������ي ا�شم امللك 

ه������دد ي�شعي من التمثال وي�ش������ع ا�شمه بدلً 

عن������ه. وي�شدد باأن ليقب������ل الرب هدد نذوره 

وتقدمياته ل������ه. واإن زرع ل يح�شد واإذا زرع 

األف مكي������ال من ال�شعري يجن������ي منها حفنة 

واحدة. واإذا اأر�شعت مئة �شاة خروفاً واحداً 

ل ترويه. ومئة بق������رة عجاًل واحداً ليرتوي 

أي�شاً. ول  أة طفاًل ليرتوي ا اأي�شاً ومئة ام������را
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أة �شيئاً لتخبزه بالتنور. يذهنب  جتد مئة امرا

للقط ال�شع������ري لياأكلوا. ووب������اء �شباط الذي 

 .
)3(

يبعثه الرب نرجال ل يربح بالده

أّظن اأن يف ه������ذا الدعاء �شورة للَمْحل  وا

واجلفاف التي كانت حت������ل باجلزيرة فلو مل 

جيال وملا فِطن بها  تكن واقعية ملا تناقلتها الأ

كاتب هذه ال�شطور ومتن������ى اأن حتل بالذين 

يعت������دون عل������ى التمثال. لقد م������رت بالنا�ص 

�شنون جفاف زرعوا ومل يح�شدوا بذروا اآلف 

مداد م������ن احلبوب ومل يجنوا �شوى حفنة.   الأ

مل يب������َق يف �رشوع اإن������اث احليوانات احلليب 

رواء �شغارها ومل تقدر الن�شوة على اإ�شكات  لإ

اأطفالهن الُر�شع. 

يط������رح الكاتب من خالل �شطوره الفكرة 

الدينية الت������ي �شيطرت على جمتمعه فالرب 

ه������دد الرب الكل������ي ال�شم������ويل مبعث اخلري 

والرخ������اء وال�شعادة..  اإل������خ لل�شكان وخ�شم 

املعت������دي. واأظن اأن غ�شبه علي������ه هو كناية 

أتباعه اأي غ�شب الطبيعة  عن غ�شبه عل������ى ا

الت������ي يج�شده������ا الرب هدد عل������ى ال�شكان.  

فللطبيعة �شولت وجولت يف اإ�شعاد النا�ص 

واإحل������اق ال�������رشر بهم. فما يح������ل باجلزيرة 

هو زائل قريب������اً ح�شب منطق التاريخ. الذي 

علَّمنا مقول������ة: يوم علينا وي������وم لنا والدنيا 

اأدوار. ُمب������دٌع ال�شعُب الذي يح�شن الت�رشف 

بها ويجعلها مطية للو�شول اإىل ال�شعادة.    

ول يفوتن������ي التذكري ب�ش������ورة يو�شف يف 

ية ) 42- 45-  القراآن الكرمي وحلم فرعون الآ
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يات واجلفاف  49 ( وتف�ش������ري يو�شف لهذه الآ

العظيم الذي �شيحل بالبالد وي�شربون عليه 

حتى يُغاثون. ويف هذه الق�شة ت�شوير لواقع 

مناخ������ي ي�شود البالد ويتمثل يف التناوب بني 

الغالل والقح������ط. الغالل الوفري الذي يزيد 

ن�شان فعليه اأن يح�شن الت�رشف  على حاجة الإ

خر   وال�شيء الآ
)4(

به وادخاره ل�شنني القحط

والهام هو اأن اجلفاف ليكون عاماً و�شاماًل 

فقد حدث اجلفاف والقحط يف بالد ال�شام 

ثرية  وبقيت م�رش بعيدة عن������ه. والدلئل الأ

ت�شري اإىل ذلك 

جف������اف وغيث م������ن اأح������وال بالدنا عرب 

التاريخ فالواجب ال�شتع������داد لذلك وتوفري 

�شود. بي�ص لليوم الأ القر�ص الأ

ب- مالمح اأ�شا�شية من املناخ احلايل 

ت�شبه القدمي

يطل������ق الباحث������ون يف التاري������خ مقول������ة 

»التاريخ يعي������د نف�شه« واملقولة ذاتها يتبناها 

الباحث������ون يف علوم البيئ������ة ويقلقنا يف هذه 

البالد ويزيد م������ن ا�شطرابنا اجلفاف الذي 

يتن������اوب على مناطقنا من������ذ حوايل قرن من 

الزمن. وقد كر�������ص العديد من الباحثني يف 

ثار والنب������ات والرتبة درا�شات هامة  علوم الآ

وقد 
 )5(

تناولت اجلفاف يف الع�شور القدمية

دلة واملوؤ�������رشات عليها منذ حوايل  جمعوا الأ

ع�رشي������ن األف �شن������ة )20.000( من م�شادر 

متنوع������ة منه������ا: الرت�شب������ات يف البح������ريات 

نقا�ص املختلف������ة واملتنوعة يف  والبح������ار والأ

الكهوف واملغ������اور واملجروفات على جوانب 

نهار والوديان الت������ي حتوي مواد ع�شوية  الأ

أي�شاً  أزه������ار نباتات. وتفيد ا وخا�شة بذور وا

يف التع������رف على اأحوال املناخ درا�شة تواجد 

غبار الطلع باأ�شكال متعددة وتقدم نف�ص هذه 

الدرا�شة معلومات عن الغطاء النباتي القدمي 

واأحواله.     

ويف ه������ذا املجال تفيد درا�ش������ة النظائر 

امل�شع������ة التي حتويه������ا الرت�شب������ات باأ�شكالها 

أنواعه������ا املتع������ددة يف التع������رف على كنه  وا

أ�شكال حدوثها..  الرت�شبات موادها تركيبها وا

اإلخ فه������ي تنطلق م������ع الري������اح وتلت�شق يف 

أو تتو�شع فيها. اإن ال�شورة  اأماكنه������ا مبا�رشة ا

ح������وال اجلوية القدمية  الت������ي نكونها عن الأ

قاليم وذلك  لي�ش������ت مت�شابهة يف جمي������ع الأ

ح�شب بعدها اأوقربها من البحار والبحريات 

واأناط اأحوالها اجلوية. ففي الع�رش املمتد 

م������ن 18.000-16.000 �شن������ة ق.م متي������ز 

الغط������اء النبات������ي يف جب������ال طورو�ص بكرثة 

خ�شاب امل�شو�شة مما يدل  احل�رشات فيه والأ
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عل������ى ارتفاع احل������رارة يف اجل������زء ال�شمايل 

و�شط. اأما يف الغاب واحلولة  من ال�������رشق الأ

أثبتت درا�شة غب������ار الطلع اأن م�شدره  فق������د ا

غابات البلوط. الت������ي انت�رشت هي وغريها 

و�شط خالل الفرتة من  يف مناط������ق ال�رشق الأ

15000-11000 حيث �ش������اد طق�ص معتدل 

جيد ارتفعت خالله احلرارة بحيث �شقطت 

اأمطار غزيرة. 

وقد لوحظ تناوب جفاف واأمطار خالل 

ف������رتات ق�شرية ن�شبي������اً يف مناط������ق ال�رشق 

و�شط خ������الل الفرتة املمتدة من 11000- الأ

10000�شن������ة ق.م وتتزامن ه������ذه الفرتة مع 

املن������اخ اجلاف احلديث يف اأوروبة حيث عاد 

الع�رش اجلليدي جزئياً. ودلَّت نتائج فح�ص 

غب������ار الطلع على تراجع الغابات يف املناطق 

و�شط. ومن ال�شخرية  ال�شمالية من ال�رشق الأ

حوال اجلوية اجلافة ويف  اأن جند يف هذه الأ

هذا الع�رش بالذات بداي������ة الزراعة وتربية 

أنه يف املناخ  احليوان. وق������د ا�شتنتج باحثون ا

اجلاف تن�شط الزراعة وتربية احليوان عند 

بع�ص التجمع������ات الب�رشية التي بداأت لتوها 

عم������ال الزراعية. ويعار�������ص اآخرون هذا  الأ

القول ويطرحون نظري������ة اأخرى مفادها اأن 

التجمع������ات الب�رشية التي اعت������ادت اأن تزرع 

النباتات الربية اأي تنقلها من بيئتها اإىل اأر�ص 

ا�شت�شلح������ت لهذه الغاية ه������ي التي ت�شتفيد 

من املناخ اجلاف فتن�شط يف تكثيف الزراعة 

وتربي������ة احلي������وان للح�ش������ول عل������ى الغذاء 

الكايف.  

تغ������ريت ال�ش������ورة بعد ع������ام10000ق.م 

مطار  ارتفعت حرارة اجلو وازدادت كميات الأ

حوال اجلوية بني عامي 9000- وو�شفت الأ

جود  ف�ش������ل والأ 6000ق.م باأنه������ا كان������ت الأ

مطار خالل ف�شل  فارتفعت ن�شبة هطول الأ

ال�شتاء واأي�شاً خالل ف�شل ال�شيف يف بع�ص 

املناطق يف بلدان �رشقي املتو�شط. 

ومن خ������الل درا�شة الرت�شب������ات البحرية 

والنهري������ة وتلك التي تكون������ت يف البحريات 

تب������ني اأن املنخف�شات اجلوي������ة التي تت�شكل 

مطار  يف البحر املتو�شط �شبب������ت �شقوط الأ

يف ال�شت������اء بينم������ا اأدت منخف�شات املحيط 

مطار ال�شيفية.  الهندي اإىل �شقوط الأ

ودلَّ الر�ش������م البي������اين لفحو�شات غبار 

الطلع من بح������ريات تركيا واإي������ران على اأن 

حراج كان������ت متتد اإىل البوادي  الغابات والأ

ن خالل تلك احلقب������ة. وت�شبب  العاري������ة الآ

ازدي������اد الن�ش������اط الب�رشي يف تل������ك البوادي 

ح������راج. وقد تكرر  اإىل تراج������ع الغابات والأ
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را�شي اجلافة البعلية حيث  ال�شيناريو يف الأ

ع�شاب واحل�شائ�������ص الكثيف  �شجع ن������و الأ

ر�������ص يف الزراعة وتربية  على ا�شتغ������الل الأ

احليوان مما اأدى اإىل اإ�شعاف البيئة وازدياد 

ال�شغ������وط عليها وخالل احلقبة ذاتها ارتفع 

من�ش������وب البح������ريات يف �شح������اري اأفريقيا 

آرال وقزوين.  و�شب������ه اجلزيرة العربية وبحر ا

وبذات الوقت ن�شاأت الق������رى وال�شياع التي 

حتول بع�شها اإىل مراكز اإدارية كبرية. وبعد 

حوايل ع������ام 3500ق. م كما يقدر الباحثون 

بداأ اجلفاف التدريجي ال������ذي رمبا يت�شابه 

 .
)6(

حوال اجلوية احلا�رشة مع الأ

لف     ت- التب���دالت عن���د نهاي���ة االأ

الثالث ق.م

ل������ف الثالث ق.م  وقع������ت عند نهاي������ة الأ

أث������ري انقالبي يف  اأح������داث ج�ش������ام كان لها تا

البيئة فقد بلغ������ت اململكة القدمية يف م�رش 

كدية يف اجلزيرة والعراق ومملكة  واململكة الأ

ايب������ال يف بالد ال�شام ومملك������ة كريت القمة 

يف عظمته������ا وازدهار ثقافتها واقت�شادياتها 

واأحوالها الجتماعية حوايل العام 2300ق.

أنه مل يك������ن بو�شعهم البقاء على هذه  م. غري ا

احلال فاأخذت ه������ذه املمالك بالنزلق نحو 

لف الثالث  الهاوي������ة تدريجياً عند نهاي������ة الأ

ق.م.  عندم������ا �شقطت وتدهورت املجتمعات 

يف تل������ك البلدان انق�ش������م الباحثون املهتمون 

باأ�شب������اب هذه الظاه������رة التاريخية الفريدة 

�شب������اب اإىل تدهور مناخي  اإىل فئة ترجح الأ

أزم������ة اقت�شادية  �شام������ل واأخرى ترجعه اإىل ا

اجتماعي������ة ح������ادة.   ومم������ا ل�ش������ك فيه اأن 

را�ش������ي الزراعية وفقدانها  تده������ور حالة الأ

لعنا�������رش خ�شوبتها قد لع������ب دوراً بارزاً يف 

  .
)7(

حداث هذه الأ

ومن اأكرث املدافعني عن هذا الراأي فايز 

وبراديل اللذين جمعا معلومات من اجلزيرة 

وبل������دان اأخرى عن التدهور املناخي ال�شامل 

أو العام الذي ا�شتمر حوايل 300-400�شنة.  ا

مطار يف  تدن������ت خاللها ن�شب������ة �شق������وط الأ

أماك������ن عدة م������ن امل�رشق. وق������د تو�شال اإىل  ا

تربة  ه������ذا ال�شتنتاج م������ن معاينة غب������ار الأ

الت������ي تر�شبت يف خليج عم������ان وحملته اإليه 

عا�شري.  وبغ�ص النظر  أو الأ الرياح ال�شديدة ا

زمة  مر فاإن الأ عن اإمكانية حدوث ه������ذا الأ

أي�شاً اأن  القت�شادي������ة الجتماعي������ة ميك������ن ا

حت������دث دون تده������ور مناخ������ي زد على ذلك 

اأن التب������دلت البيئي������ة الت������ي حدثت خالل 

مدة زمنية ق�شرية ن�شبي������اً غري كافية جلمع 

تر�شب������ات كافية وا�شحة عل������ى نحو ليقبل 
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ال�ش������ك.   �شحيح اأن ن������اذج تر�شبات غبار 

الطل������ع يف البح������ريات الداخلي������ة تفيدنا يف 

جمع معلومات عن التب������دلت املناخية غري 

أنه������ا لتوجب ح������دوث اجلف������اف وب�رشعة  ا

وفجاأة تتك������ون الرت�شبات النهرية ثم ت�شققها 

قنية ال�رشيعة اجلري������ان كما لحظناه يف  الأ

مناط������ق ذات كثافة �شكانية خ������الل الع�رش 

الربونزي الق������دمي 3000-2100ق.م. وعلى 

ر�������ص بالعتداء على  رج������ح اأن تعرية الأ الأ

الغابات والغط������اء النباتي والتاأثريات القوية 

التي يحدثها اجلري������ان اجلارف اإ�شافة اإىل 

اجلف������اف التدريج������ي حت�ص عل������ى �شقوط 

اقت�شاديات البالد وجمتمعاتها. 

لقد ق������دم ولِكنْ�شون �ش������ورة �شاملة عن 

لف  ثري������ة اإبان الأ ن�شوء و�شق������وط املواقع الأ

الثال������ث ق. م يف اجلزي������رة و�شم������ايل ب������الد 

النهرين ور�ش������م تلك ال�شورة بالعتماد على 

ثرية  قدرة ا�شتيعاب وا�شتخدام تلك املواقع الأ

نتاج  للموارد الطبيعية حولها وو�شع خطة لإ

الطعام م������ن البيئة. وهكذا ومع ازدياد عدد 

ال�شكان ا�شتنزفت تدريجياً املوارد الطبيعية 

واأ�شبح نظام احل�شول عل������ى الغذاء قا�شياً 

مم������ا اأ�رش بالبيئة ودف������ع النظم الجتماعية 

اإىل ال�شقوط. 

ي�شري ر�شم ال�شورة التي اأعدها ولكن�شون 

اإىل اأن املجتمعات تطمح اإىل النمو والزدهار 

أية  ولكن �شم������ن اإمكانياتها املتوف������رة. على ا

ح������ال تتال�شى هذه الق������درات تدريجياً مثل 

تدرج املناخ نح������و ال�شقوط. فتزداد مع هذه 

حوال اإمكانية انهيار النظام القت�شادي.  الأ

ويف هذا املج������ال تلعب التعري������ة دوراً هاماً 

و�شط مع  وه������ي ق������د ب������داأت يف ال�������رشق الأ

الثورة الزراعية قب������ل اآلف ال�شنني وو�شلت 

أي�شاً  لف الثالث ق.م حيث بلغ ا اأوجه������ا يف الأ

الزده������ار القت�شادي ال������ذروة. وهكذا فاإن 

النظ������ام البيئي خرج على ح������دوده فتعر�ص 

للعطب فاأحدث تب������دلت مناخية نتج عنها 

أي�شاً ثورات وا�شطرابات اجتماعية.  ا

اإن ال�شورة الت������ي ر�شمها ولكن�شون جمع 

أقاليم اجلزيرة و�شمايل الرافدين  مكوناتها من ا

أقاليم اأخرى  وقد ت�شري اإىل انهيار مماثل يف ا

و�شط. وي�شع������ب على املرء  م������ن ال�������رشق الأ

تعميمها عل������ى املناطق املج������اورة لختالف 

اأنظمتها القت�شادية والجتماعية ومع ذلك 

ناق�ص بونزر يف �شوء اأحداث تاريخية ودلئل 

مناخية قدمية جمعها م������ن مناطق متعددة 

و�شط وبل������دان �رشق املتو�شط  م������ن ال�رشق الأ

عل������ى وجه اخل�شو�ص اإمكاني������ة ر�شم �شورة 
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أزم������ة اقت�شادي������ة يف منطقة ما  تو�ش������ح اأن ا

أقاليم اأخرى.  تنتقل بهذا ال�شكل اأوذاك اإىل ا

حداث التي  أيه ا�شت�شه������د بالأ لتعزيز ق������وة را

اأدت اإىل �شقوط اململكة امل�رشية القدمية وما 

اأحدثه من اإرباك يف التجارة امل�رشية وتاأثري 

مماث������ل يف �شبكة الطرق التجارية يف امل�رشق 

زمة  قالي������م املج������اورة. حيث انتقل������ت الأ والأ

اإىل البل������دان املجاورة التي كانت تعتمد على 

ت�رشي������ف مواردها يف املناط������ق املنكوبة. اإن 

حداث  الفتقار اإىل تاأريخ دقي������ق وموؤكد لالأ

التاريخي������ة يجعل من املفيد واملف�شل حتليل 

ر�ص  دور املن������اخ املتقل������ب وتطور تعري������ة الأ

زم������ات القت�شادية  خالل وقت ح������دوث الأ

والجتماعية املذكورة اأعاله وميكن للمرء اأن 

زمة البيئية التي حدثت يف عام  ي�شت�شهد بالأ

1930باأمريكا ال�شمالي������ة. والتي كان �شببها 

أث������رت �شلبياً يف  عوام������ل بيئي������ة واقت�شادية ا

اإنتاج امل������زارع الكربى.  لقد ظهرت وقتذاك 

ك������رات غبارية اأثرت �شلبي������اً يف تلك املناطق 

و�شاهم������ت يف وق������وع الكارث������ة القت�شادية 

املعروفة بالك�شاد الكبري. اإن هذين العاملني 

اإذا اجتمع������ا يحدثان خلاًل كبرياً يف اأي نظام 

اقت�شادي وه������ذا يدعونا اإىل اأن ن�شيف اإىل 

ال�شورة الت������ي ر�شمها ولكن�ش������ون عن �شبب 

لف الثالث  ال�شقوط احل�رشي عند نهاية الأ

ر�ص. ق.م باجلزيرة عامل التعرية لالأ
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أه������� ح�ل الزم�������ن، كم� ي�ست�سهل كث������ر من الن�أي عن حتم������ل امل�س�ؤولية  ا

زم�ن،  �سي�ء والأ واإلق�ءه������� على اآخر م�، بدءاً من اخل�لق عز وجّل وانته�ء ب�لأ

ثر به م� واكب �سق�ط بغداد  أم ه������� ح�ل اأجدادن� ذلك الذي و�سف اب������ن الأ ا

خر؟  قبل الأ

براج وتذبذب�������ت احلظ، اأم ح�ل �سنعه�  قدار وحرك�ت الأ وهل ك�ن������ت الأ

ب�رش ب�أيديه������م -اأو حتى �سنع�ه� بعزوفهم عن �سنع م� ه� اأف�سل منه�- هي 

ه�ال التي و�سفه� اب������ن اإي��س يف )بدائع الزه�ر( اإذ ق�ل 
تل������ك التي �سببت الأ

كاتب وباحث و�شفري �شابق.

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁

ò

   قتل �ملبدعني، ماديًا �أو معنويًا، 

عندنا وعندهم..

❁
د. خري الدين عبد الرحمن
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أكلوا جثث املوتى،  اإن النا�س ملا جاعوا ق������د ا

ومل يوفروا بغلة القا�شي املربوطة اإىل �شجرة 

يف الطري������ق! بل اإنهم ق������د ا�شطادوا اأطفاالً 

زقة  بخّطاف������ات من باحات بيوته������م ومن االأ

لياأكلوهم!

 وهل يكفي اعت������ذاراً مثل متني ال�شاعر 

متيم بن مقبل »لو كان الفتى حجر..«!

حوال امتداداً منطقياً  اأما كان������ت تلك االأ

عمال  أو الأ م�س �شبقه������ا؟ ا واإف������رازاً طبيعياً الأ

أ�ش�شت لها، و�شلوك  أُهملت ا ارتُكب������ت واأخرى ا

أو �شلبي اأو خاطئ اأجنبها؟  عابث ا

ك������م من مفكرينا وعلمائنا قد دفع الثمن 

أع������وام اأم�شاها يف ال�شجن  حيات������ه، اأو عدة ا

أن������ه قال ما قاله غاليليو:  أو الت�رشد، ملجرد ا ا

ر�������س تدور! وكم هو مه������ن اأن يظل اأحد  االأ

فتاء العرب غارقاً يف اجلهل،  كبار موظفي االإ

ر�س  م�رشاً على تكف������ر من يقول بكروية االأ

ر�س  ألقمت������ه حجراً م�شاهد ه������ذه االأ حتى ا

الت������ي مت ت�شويرها م������ن الف�شاء اخلارجي، 

ومع ذلك مل يتنح، بل ومل يعتذر، واإمنا ا�شتمر 

فت������اء يف بلده مب�شيئة  مرتبعاً على عر�س االإ

�شلطانية يفرك ما بن اأ�شابع قدميه ويهرف 

أنه اأكرث النا�س علماً،  مييناً و�شم������االً  مدعياً ا

مام البي�شاوي قاطعاً  وليته تفكر يف جزم االإ

ر�ص قبل ذلك بزمن طويل )انظر  بكروية الأ

مام البي�شاوي، ج1، �ص 16(. وكم  تف�شري الإ

م������ن مفكرينا وعلمائنا ق������د دفع ثمناً غاليا، 

أنه اعترب اأن التاريخ  حتى دماً وروحاً، ملجرد ا

لي�ص احتكاراً لطاغية اأو حمتل اأو قر�شان اأو 

مهرج، بدءاً من نريون ومروراً اإىل قراقو�ص؟

ندل�شي مثاًل،  ما الذي  جعل ابن حزم الأ

ال������ذي قورن مرا�ش������ه ال�شلب وق������وة حجته 

بح�شم احلجاج وق�شوت������ه، حتى قيل »�شيف 

احلجاج ول�شان ابن حزم �شقيقان« يختزل يف 

زماننا بكتابه ال�شغري  »طوق احلمامة« الذي 

كتبه بلغة عذبة موغل������ة يف الرقة والنعومة، 

عندم������ا كان �شاباً يف اخلام�ش������ة والع�رشين،  

متنعم������اً وحماط������اً باحلرمي، وه������و ابن وزير 

ووريث عائلة غنية مرموقة، فتاأثر بنعومتهن 

ورقته������ن وراح يكت������ب ع������ن ع������ذاب الغرام 

أن�ش������د اأغاين احلب  و�شبوات������ه واأمرا�شه، وا

أنا�شيد الع�ش������ق فاأبدع، قبل اأن يعكف على  وا

و�ش������ع موؤلفاته الفقهي������ة العميقة، وبراهينه 

فالطونية  النا�شجة يف الجتهاد،ودرا�شاته الأ

املحدثة وجمادلته الفكرية والفل�شفية. 

مل يلبث ابن حزم اأن �شار من اأول �شحايا 

ندل�ص، ال�شقوط الذي  ال�شقوط العربي يف الأ

جرامي الغبي  أ�شبابه ال�شل������وك الإ أبرز ا كان ا



   قتل �ملبدعني، ماديًا �أو معنويًا، عندنا وعندهم..

279 2010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

م������راء الطوائ������ف واملنافقني من  ن������اين لأ الأ

موي الذي كان ابن  حولهم، فذوى احلكم الأ

حزم مدافعاً �شجاعاً عنه. لقد �شاق الفقهاء 

أنانية- بحدة ابن حزم الذي  أو ا ذرعاً -جهاًل ا

اأحي������ا املذهب الظاهري وغ������اىل يف الدعوة 

اإليه، فخلقت �شجالته احلادة له اأعداء كرثاً، 

واأمر املعت�شد ب������ن عباد بحرق كتبه عالنية 

يف ا�شبيلي������ة، وطارده حتى وجد نف�شه هارباً 

ندل�ص،  من ا�شطهاد متزمت������ني من فقهاء الأ

ثم ا�شتقر منفياً وحيداً �شيف 1064يف قرية 

لبلة، فكان������ت تلك القرية اآخر العامل بالن�شبة 

أ مكان مي������وت فيه. مات ابن حزم  أ�شوا له، وا

كم������داً وغيظ������اً بعدما تخل������ى اجلميع عنه، 

وقهره مع �شك������رات املوت اأفول ثقافة اأحبها 

أنقا�ص مدينة  وكافح من اجلها، اإذ ذوت بني ا

الزهراء. مات وذكرياته عن ب�شاتني الزهراء، 

اأبهى حوا�رش الدنيا، ومكتبات قرطبة مركز 

أملاً وح�رشة، كما كتبت  العامل املتح�رش، تع�رشه ا

�شل، ماريا روز مينوكال.  الباحث������ة، كوبية الأ

.)C:/WINDOWS/hinhem.scr(
ل يختل������ف قتل مبدع �رشعاً وقانوناً، عن 

اإزهاق نف�ص اأخ������رى، كما ل تختلف العقوبة 

جنائيا يف احلالت������ني، فكالهما قتل اإن�شان. 

لك������ن اختالف تبعات حالتي قتل مبدع وقتل 

رج������ل ع������ادي موؤك������د يف املعي������ار املجتمعي 

واحل�ش������اري. فقت������ل املبدع������ني معنوياً يف 

أينا اأكرث �رشراً، عل������ى نحو ما ا�شت�رشى يف  را

مرك������ة، والذي طغت فيه  راهنن������ا املهدد بالأ

عبادة املال وتقدي�ش������ه معياراً لحتالل قمة 

ال�شلم الجتماعي، وعّم فيه العري اجل�شدي 

والأخالقي معيارا لاللتح������اق بع�رش املاك: 

امل������اك دونالد واملاكنتو�������ص واملاك دوغال�ص 

و..و.. ه������ذا م������ا �شهدته و�شه������دت به �شائر 

ع�شور النحطاط والنهيار القيمي، اإذ كان 

القت������ل املعنوي للمبدعني فيها ل يقل خطرا 

أ�شد تدمريا  عن قتلهم ج�شدياً، بل رمبا كان ا

للمجتمعات. ذل������ك اأن القتل املعنوي يجيء 

�شامال يط������ارد كل �شحاياه دفعاً اإىل الهجرة 

أو الت�شول لدفع  أو النزواء والنكفاء، ا هروباً، ا

أو الر�شوخ نفاق������اً ورياء مبا  غائلة اجل������وع ا

ن�شان، وينفر  بداع ومي�شخ اإن�شانية الإ يقتل الإ

جيال اجلديدة من طلب العلم وال�شتزادة  الأ

من املعرفة، ويقل�������ص احرتام العامة للعلماء 

واملثقفني، اأما الغتيال املادي وقتل املبدعني 

ج�شديا فيظل على ب�شاعته فرديا وحمدودا. 

أوروب������ة الو�شطى املظلمة  عرف������ت قرون ا

حماكم التفتي�������ص، وعرفته حقب مظلمة يف 

تاريخنا اأي�شاً.
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م������ر كث������رياً يف  ومل يختل������ف الأ

ع�رشنا، على الرغم من ق�شور براقة 

يح������اء بخالف  خادعة حت������اول الإ

هذا. واإل كي������ف نف�رش ما يتعر�ص 

ل������ه املثقفون يف الولي������ات املتحدة 

وروبي������ة -ناهيك  واأكرث ال������دول الأ

عن بلدان ما �شمي عاملاً ثالثاً- من 

ا�شطهاد و�شح������ق اإن اخرتقوا هذا 

أو ذاك، املتعلق بال�شهيونية  التابو ا

فل�شطني؟  واغت�شابها  وعن�رشيتها 

كي������ف نف�رش و�شع �شاع������ر اأمريكي 

مبدع مث������ل عزرا باوند يف م�شحة 

مرا�������ص الع�شبي������ة والعقلية يف  لالأ

الولي������ات املتحدة مل������دة تزيد على 

أنه اأرجح  19 �شنة، على الرغم من ا

عقال من معظ������م �شيا�شيي الوليات املتحدة 

أنه عار�ص احلكومة  آنذاك وخلفائهم، ملجرد ا ا

يف موقفه������ا م������ن احل������رب العاملي������ة الثانية 

وهاج������م وهو اليهودي الهيمن������ة ال�شهيونية 

آرثر  عليها. كيف نف�رش و�شع مبدع بارز مثل ا

مريكيني يف خانة  ميلر وغريه من املثقفني الأ

طالب������ان حني عار�شوا ح������رب بو�ص �شد ما 

أ�شماه اإرهابا؟ كيف نف�رش ما تعر�ص له املوؤرخ  ا

اليهودي الدكت������ور بروزات واملوؤرخ فوري�شون 

وامل������وؤرخ الربيط������اين ديفيد ايرفن������غ واملفكر 

الفرن�ش������ي رجاء غارودي ومئات غريهم  من 

أو اغتيال  أو اأحكام بال�شجن ا ت�شفية ج�شدية ا

أملا  معن������وي؟ هل نن�شى �رشخة ب������ول فنديل ا

رهاب ال�شهيوين  وهو ي�شتعر�ص هيمن������ة الإ

مريكية  على احلياة الثقافي������ة وال�شيا�شية الأ

يف كتابه »من يجروؤ على الكالم؟«. لقد �شلط 

ألفريد ليلنتال، وغريهما كثري  فنديل، وقبله ا

فيما بينهما وبعدهما ناذج متكررة ملا يلحق 

اأمريكيني  ب�شيا�شيني واأكادميي������ني ومفكرين 
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معا�رشي������ن عندم������ا يح������ل عليه������م غ�شب 

ال�شبكات ال�شهيوني������ة يف الوليات املتحدة. 

�شمل������ت قائم������ة �شحايا البت������زاز والتهديد 

ال�شهيوين يف الوليات املتحدة اآلف املفكرين 

أ�شاتذة اجلامعات  عالمي������ني وا والكت������اب والإ

أندرو  أمث������ال ا والدبلوما�شي������ني والربملانيني، ا

يون������غ وت�شارلز بري�شي وجورج ماكفرن ووليم 

فولربايت وجورج بول وجورج براون وجورج 

والربوفي�شور  فور�شت������ال  وجيم�������ص  مار�شال 

طوين مارت������ن والق�ص ايروي������ل ماكالو�شكي 

والربوفي�ش������ور اليهودي نورت������ن ميزفين�شكي 

و�ش������ط يف جامعة  أ�شت������اذ تاريخ ال�������رشق الأ ا

مريكية والكاتب اليهودي  ولية كونيتك������ت الأ

ألفريد ليلنتال.. وحت������ى جيمي كارتر الذي  ا

�شغط بكل نفوذ ب������الده عندما كان رئي�شها 

ليخرج م�رش من �شاحة ال�رشاع العربي �شد 

الغ������زاة ال�شهاينة عرب غواية رئي�شها ال�شابق 

أنور ال�شادات لتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد،  ا

موؤ�ش�شاً ملرحلة انهيار عربي، �شارع ال�شهاينة 

اإىل ع�ص يده نا�شني كل خدماته لهم مبجرد 

اأن اأ�ش������در كارتر كتابا يف مطلع العام 2007 

عنوانه: »فل�شطني: �شالم ل متييز عن�رشي«. 

فق������ال احلاخ������ام �شمويل هريت�شفيل������د: »اإن 

جيمي كارتر مع������اد لل�شامية وق�شده اإحلاق 

ذى باليه������ود«، وو�شفت������ه جمل������ة كومنرتي  الأ

أ رئي�������ص يف تاريخ  أ�ش������وا أن������ه »ا ال�شهيوني������ة با

الوليات املتحدة«!

وه������ل نن�ش������ى �رشخ������ة حت������دي با�شكال 

بونيفا�������ص، مدير معه������د الدرا�شات الدولية 

وال�شرتاتيجي������ة يف باري�ص، يف وجه حمالت 

ا�شطهاد وت�شهري وابتزاز وتهديد بالقتل �شنها 

ال�شهاينة واأدواتهم �شده، مكررا �رشخة بول 

فن������ديل يف كتاب������ه اجلديد )م������ن يجروؤ على 

انتقاد اإ�رشائيل؟(.

وكيف ين�ش������ى من�شف ع������امل ال�شت�رشاق 

�شتاذ يف معهد الفل�شفة باأكادميية  ال�شهري الأ

العلوم ال�شوفيتية يفغييني يف�شييف �شاحب 

الدرا�شات الهامة: )اجلوهر الرجعي ملفاهيم 

ال�شهيونية الفل�شفية وعقائدها، الفا�شية يف 

ظل النجمة ال�شدا�شية، ال�شهيونية يف رو�شيا 

القي�رشي������ة، خمططات ال�شهيونية الرقطاء، 

ال�شهيونية والث������ورة امل�شادة، واآخرها كتابه 

»فل�شطني يف �رشاك ال�شهيونية«(؟ لقد اغتيل 

يف�شييف يوم 1990/2/10 بعد ن�رش درا�شته 

فا�شح������ة ال�شهيوني������ة املعنون������ة »الطاغية« 

ألك�شندر  يف كان������ون الث������اين 1990 مبا�رشة،وا

رومانينك������و، وفالريي مييليان������وف وزوجته، 

و�شكورلت������وف، وغريم������ان �شموليانين������وف، 
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فا�شيليي������ف،  ودمي������رتي  ودراغون�شكي������و، 

أبول������ون كوزم������ني، وي������وري كولي�شنيكوف،  وا

ويفغيين������ي �شيكاتخني، وفي������ودور اأوغلوف، 

ويوري ايفانوف ال������ذي عرف القراء العرب 

كتاب������ه ال�شهري املعنون )احذروا ال�شهيونية(، 

والربوفي�ش������ور اإدوارد فولودين، والربوفي�شور 

رانوفيت�ص، والربوفي�شور فو�شتوكوف �شاحب 

كتاب )ن�شاط ال�شهيونية املعادي لل�شعوب يف 

رو�شيا(، والباحث اليهودي املعادي لل�شهيونية 

روبن�شتاي������ن، وع�������رشات املفكري������ن والكتاب 

كادمييني والفنانني الذين قتلتهم �شبكات  والأ

�شهيوني������ة قبيل �شقوط الحت������اد ال�شوفيتي 

أو اغتيال  وعق������ب انهياره بت�شفي������ة ج�شدية ا

معنوي وجتويع.

ل������ن ن�شرت�ش������ل كثرياً يف ا�شت������ذكار ما يف 

التاري������خ البعيد حلالت كث������ري من املفكرين 

�شحايا حماكم التفتي�ص وطغيان حكام ع�شور 

وروبي املدي������دة، لكننا لن�شتطيع  الظالم الأ

جتاوز حالة الروائ������ي الفرن�شي املبدع اإميل 

أثناء  زول الذي قتله هرني بورونفو�ص خنقاً ا

نومه �شن������ة 1902 باإقدامه على �شد مدخنة 

منزله، فلم يجد دخ������ان نار املدفاأة امل�شتعلة 

طول الليل �شبياًل �شوى التكاثف داخل البيت. 

ولن�شتطيع كذلك جتاوز حالة ال�شاعر املبدع 

فردريكو غارثيا ل������وركا الذي اأعدمه زبانية 

دكتاتور اإ�شبانيا اجلرنال فرانكو �شنة 1936. 

أ�شى ا�شتذكار ال�شفحات املعتمة، يظل  ومع ا

يف ا�شتح�ش������ار بع�ص ح������الت قتل مبدعني 

عربة ملن يعت������رب: فقد كان م�شه������د اأر�شطو، 

الفيل�شوف العبقري واملفك������ر الالمع، مثريا 

�شى وهو مي�ش������ك جلام ح�شان  احل������زن والأ

أ�ش�ص خل�شوع العقل  �شكن������در الكب������ري، اإذ ا الإ

أم������ام الع�شالت، خ�شوع الفكر اإزاء امل�شتبد  ا

امل�شتقوي بال�شيف، وعك�ص بالتبعية ت�شاوؤل 

ب������داع الفكري والثق������ايف والعلمي  قيم������ة الإ

بجان������ب �شط������وة ال�شلطان وامل������ال والع�شكر 

خرى. كم������ا اأدين  ورموز الق������وة املادي������ة الأ

أثينا �شنة 399 قبل امليالد وهو  �شق������راط يف ا

يف ال�شبع������ني من عمره بتهم������ة اإف�شاد عقول 

ال�شباب باأفكاره، وخا�شة لقوله بخالق واحد 

لهة على  خلق الكون ويدي������ره، ل ع�رشات الآ

ميان به لقرون  غري������ق الإ نح������و ما توارث الإ

عدي������دة. اتهمه خ�شومه بالهرطقة وتخريب 

العقول وق�شت عليه هيئة حملفني مكونة من 

ع�شاء باملوت بتجرع  501 ع�شو، بغالبية الأ

ال�ش������م. كذلك قتل الرع������اع الفيل�شوف وعامل 

الريا�شي������ات وامل�شل������ح فيثاغور�ص يف العام 

509 قبل امليالد يف جن������وب اإيطاليا، مثلما 
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قتل متع�شب������ون عاملة الفل������ك والريا�شيات 

»هيباتي������ا« يف القرن الث������اين للميالد، وقتل 

حكام طغ������اة وجهلة ورعاع مئ������ات املفكرين 

واملبدعني والعلماء، وت�شببوا بت�رشيد اآخرين. 

وتكرث احل������الت املماثلة على امتداد القرون 

فنتجاوزه������ا، اإىل اأن نق������ف عن������د اعتق������ال 

امل�شلح الديني الت�شيك������ي »جان هو�ص« يوم 

اإدانت������ه بالهرطقة  1411/11/3، وم������ن ثم 

ب�شبب كتاباته واأفكاره، بعد تعري�شه لتعذيب 

وح�ش������ي دام ع������دة �شن������وات، اإىل اأن اأح������رق 

حيا ي������وم 1415/7/6. كذلك اأدين الطبيب 

مكت�شف  �رشفيتو�������ص«  »مي�شي������ل  �شب������اين  الأ

نه قال بالتوحيد،  الدورة الدموية ال�شغرى لأ

راف�ش������اً مقول������ة ان�شطار ال������رب اإىل ثالثة، 

ودع������ا اإىل تاأجيل التعمي������د حلني �شن البلوغ 

طفال �شغار  حي������ث ل ي�شح تلقني العقيدة لأ

ل يعقلون. لق������د وقف موؤ�ش�ص الربوت�شتانتية 

يف �شوي�رشا »كالفن« وراء اإدانة ذلك الطبيب 

وحرق������ه حياً. وتواىل م�شل�شل حرق املفكرين 

واملبدعني اأحياء، فاأحرق امل�شلح الربيطاين 

توما�ص كرام������ر حياً يوم 1556/3/19، على 

أ�شقف كنرتبري، اأي اإنه  أن������ه كان ا الرغم من ا

آنذاك،  كان اأعل������ى رجل دين يف بريطاني������ا ا

جنيل اإىل  ب������ل اإن������ه كان اأول م������ن ترج������م الإ

أي�شاً اإحراق  نكليزي������ة. كذلك جرى ا اللغة الإ

يطايل جيوردانو برونو يوم  امل�شلح الديني الإ

2/19/ 1600 وه������و يف الثاني������ة واخلم�شني 

من عمره، بع������د اعتقاله وتعذيبه على مدى 

ن������ه قال اإن  ثماين �شن������وات يف الفاتيكان، لأ

الك������ون بال حدود، واإن فيه عدد ل متناه من 

املج������رات، واإن هناك عوامل اأخرى وراء العامل 

الذي ن������راه، واإنه رمبا كان������ت هناك كائنات 

ر�ص لي�شت  حية ت�شكن كواكب اأخرى، واإن الأ

ن�شان  مركز الكون ول ال�شم�ص كذلك. لي�ص لإ

ر�ص  باتت من بديهيات معلوماته اأن كوكب الأ

يطايل  يدور حول ال�شم�ص اأن يغفل ماأ�شاة الإ

أم������ام حمكمة التفتي�ص  غاليل������ي الذي حوكم ا

ر�ص ح������ول ال�شم�ص.  ن������ه قال ب������دوران الأ لأ

أو  أ ا واإذا كان كل م������ن در�������ص الكيمياء قد قرا

أبرز علماء الكيمياء »اأنطوان  �شمع �شيئا عن ا

لفوزيه« وقانونه ال�شهري واكت�شافاته الباهرة 

يف علم الكيمياء، فك������م من هوؤلء يعرف اأن 

لفوزيه قد اأعدم ب�شبب اكت�شافاته تلك، واإن 

كان اإعدامه ق������د متَّ باملق�شلة ل حرقاً! اأما 

�شبينوزا ال������ذي تخلى عن التحجر التلمودي 

امل�ش������وه لديانة مو�شى فقد لحقه حاخامات 

أ�شباني������ا وقتل������وه طعناً  بع������د هروب������ه م������ن ا

بال�شكاكني يف رقبته. 
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ولئن دمر ال�شليبيون مكتبة الق�شطنطينية 

�شن������ة 1204 وه������م يزحف������ون لغ������زو امل�رشق 

العربي، مثلما دمر هولك������و مكتبات بغداد 

واألقى مبحتوياتها يف مياه نهر دجلة، ومثلما 

�شبانية الكتب  اأحرق������ت حماكم التفتي�������ص الأ

العربية ومثلما قام ل�ص كازا�ص بتدمري كتب 

نكا فيما بات ي�شمى قارة  زتيك والأ املايا والأ

بادة  اأمريكي������ة، وه������و �شلوك ين�شجم م������ع الإ

ال�شامل������ة الت������ي مور�ش������ت بحق تل������ك الأمم 

وروبي������ني ل�رشقة اأوطانها  م������ن قبل الغزاة الأ

وثرواتها. 

يف الوق������ت نف�شه، لي�ص  م������ن العدل اأن 

نتطل������ع حولن������ا ونتعامى ع������ن اأحوالنا. لقد 

حت�رش اأكرثنا على حال الثقافة العربية، ولعل 

اأق�شى م������ا يف حالها رهن لقمة العي�ص وحق 

ال������كالم والتنف�ص يف كثري م������ن البلدان بولء 

�شنام حية بات������ت عبادتها  اأعمى نفاق������ي لأ

بداع والتقدم،  �رشطاً للحياة والعمل، وقتال لالإ

لكن جوه������ر املعاناة واحد يف ال�رشق كما يف 

�شالي������ب واملظاهر  الغ������رب، واإن اختلفت الأ

خراج.  حت������دث حممد �شادق دياب عن  والإ

منهجية اجتماعية م�شتحدثة تزيد من بوؤ�ص 

ق�شاء  حال الثقاف������ة العربية اإذ متار�������ص الإ

�شباب جزئية، حي������ث اأن »اأ�شحاب  الكل������ي لأ

هذه املنهجي������ة امل�شكونة بهوى ك�شف املثالب 

وتتبع ال�شغائر وغ�ص الطرف عن الف�شائل 

ق�ش������اء والغتي������ال املعنوي  ل يكتف������ون بالإ

ملعا�رشيهم وجمايليه������م فح�شب، ولكنهم قد 

يذهبون اإىل حد نب�ص قبور املوتى منذ مئات 

أ�شمائهم  ال�شنني ملحاكمتهم وتلطيخ �شريهم وا

وتاريخه������م. وفق هذه املنهجية التي ت�شحي 

يجابية لوجود جزئيات »�شلبية«  بالكليات الإ

متَّ اإق�ش������اء عدد من كب������ار املفكرين وعلماء 

الدين والفال�شفة واملبدعني، اأحياء واأمواتا، 

والت�شحي������ة بكل عطاءاته������م. ففي ظل هذه 

املنهجي������ة تذهب املثال������ب باملناقب، ويتواىل 

قامة اجلربية يف عتمة  أتونها فر�������ص الإ يف ا

القائم������ة ال�شوداء على الكث������ري من النابغني 

العرب. ول������و ابتليت الثقاف������ة الغربية مبثل 

ن�شاين اليوم  هذه النزع������ة ملا حفل الرتاث الإ

باأ�شماء كبرية خالدة اأمثال �شوبنهاور وديكارت 

ونيت�شة ومونت�شكيو ورو�شو وفولتري وغريهم. 

ولذا ف������اإن على ثقافتنا العربية اأن تكف عن 

واأد رموزها، واأن تخل�ص وتتخل�ص من نزعة 

البحث عن املثالب الت������ي ت�شتهدف جتفيف 

ج������زاء اململوءة م������ن عط������اءات النابغني،  الأ

فالثقافة لكي تعي�ص وتنم������و وتنت�رش تتطلب 

م�شاحة م������ن احلرية، وقدراً م������ن احلكمة، 

وكثرياً من الت�شامح«. 
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آ�ش������ور  ومتَّ يف م�رشقن������ا تدم������ري مكتب������ة ا

بانيبال، كما اأحرق اأخناتون الن�شو�ص التي 

تخالف فكرة الوحدانية، لكن الكهنة انقلبوا 

علي������ه وحرقوا كتبه ه������و بعد موت������ه! ولئن 

اختلف������ت الروايات حول ال�شب������ب واملت�شبب 

�شكندرية، فاإن ما قيل يف  باإحراق مكتب������ة الإ

مرباط������ور ال�شيني كني الكتب من  اإحراق الإ

اأجل توحي������د ال�شني يثري ال�ش������وؤال بجدية: 

كيف ميكن للكت������ب اأن تعيق توحيد الوطن؟ 

أربعمئة  مرباط������ور من ا كي������ف يقت�ص هذا الإ

مثق������ف �شيني احتجوا عل������ى اإحراق الكتب 

بدفنهم اأحياء!

 ي�ش������اب امل������رء بالهل������ع كلم������ا متعن يف 

مدى ا�شت�رشاء القت������ل املعنوي للمبدعني يف 

عدي������د من اأقطارن������ا العربية: قتل جمعي ل 

ي�شرته زيف افتع������ال �شمول قلة من مبدعني 

حقيقيني بتكرمي عابر �شمن ح�شد من كتبة 

ال�شالطني وكتبة تقارير ومنافقني. ي�شاعف 

الهلع تذرع بع�شنا باأن يف البالء رحمة عندما 

أو تذرع باأنه امتداد )طبيعي(  يع������م اجلميع، ا

لتاريخ مثق������ل با�شطهاد وتعذيب وحتى قتل 

العديد من مبدعينا. ل يجدي التذرع املقابل 

أي�شاً ب������اأن جمتمعات واأمم������اً كثرية مار�شت  ا

هذا ال�شلوك امل�شني، بل والقول باأن هذا كان 

حداث  حافزاً لبع�������ص الأمم على النهو�ص لإ

التغيري.

أق������دم اخلليفة العبا�شي  أي�شاً، ا فعندن������ا ا

أو ندعها  املن�شور -ال������ذي ل ننكر اإجنازاته ا

تعمين������ا عن اأخطائه-  على اإحراق عبد اهلل 

اب������ن املقفع حتى املوت يف ن������ريان تنور �شنة 

759م، كما بط�������ص بعديد من العلماء. ونكل 

مام اأحمد  املاأمون ب�شهل بن هارون -�شيخ الإ

بن حنب������ل- وبالعديد من مريدي������ه. واأقدم 

ه�شام بن عبد امللك عل������ى قتل العامل الكبري 

غيالن الدم�شق������ي، وا�شتنطق العامل رجاء بن 

حيوة و�شغط عليه ليوؤي������ده يف قتل غيالن. 

)عل������ي الوردي، وع������اظ ال�شالطني، �ص36، 

�شالم، �ص 78و83(.   واأحمد اأمني، فجر الإ

اأما ابن ر�شد، فبعد اأن هاجر منبوذاً من 

ندل�ص اإىل املغرب يالحقه الت�شكيك، عقب  الأ

امت������داد  ا�شطهاده خارج مدينته قرطبة اإىل 

ندل�ص، ت�شور الرجل اأن  اأنحاء عديدة من الأ

احلال �شوف يكون اأف�ش������ل يف املغرب، لكن 

مر  حمنته الكربى كان������ت هناك، حيث بلغ الأ

حلاد والتجديف، ومتَّ اإحراق  حد اتهامه بالإ

كتبه، فل������م ينج منها �شوى القليل، مثل كتاب 

)تهافت التهافت( الذي رد فيه على منتقديه 

وم�شطهديه من فقهاء اأوغروا �شدر احلاكم 
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عليه فنفاه اإىل قرية مو�شى ابن ميمون وحظر 

م������ري املوحدي لبن ر�شد  كتبه، اإىل اأن رد الأ

اعتباره لحقاً؟ بل اإن ابن ر�شد قد ا�شطهد 

أثناء حياته فقط، حيث جرى حتميل  ميتاً، ل ا

كتب������ه املتبقية على �شق ظه������ر بعري وجثمانه 

أو منه  أثر له ا بع������اد كل ا خر، لإ عل������ى ال�شق الآ

اإىل خ������ارج املغرب. �شاع كث������ري من كتب ابن 

ر�شد، وعندما اهتم الغ������رب بالذي اكت�شفه 

أنا ن�شمع عن  مما تبقى منها بعد ق������رون بدا

أ بع�ص اإبداعه بروؤية غربية  ابن ر�شد ونق������را

من خالل كتاب اأوروبي������ني. بل ورحنا نكتب 

أي�شاً بنف�ص الروؤية غالباً.  ونتحدث عنه ا

أمل يهرب  حال������ة اأخرى تلّح على اخلاطر: ا

ابن طفيل كما فعل اب������ن حزم، وكذلك فعل 

عب������د احلق اب������ن �شبع������ني )1217-1268م( 

موؤل������ف كتاب )ب������د العارف( ال������ذي كتبه يف 

املغ������رب عق������ب هروبه م������ن بط�������ص فقهاء 

أ�شئلة  ندل�ص، رداً على ا اأ�شحاب نف������وذ يف الأ

مرباط������ور فريدريك الث������اين املوجهة اإىل  الإ

اخلليفة احلف�شي الر�شيد، قبل رحيله جمددا 

اإىل مك������ة املكرمة؟ ن�شري هنا اإىل اأن املق�شود 

بكلم������ة )بد( يف عنوان كتاب ابن �شبعني هذا 

أو رمز.  أو ذات، ا أو اأ�ش������ل، ا تق�شد �ش������ورة، ا

ويف اختيار هذه الكلمة للعنوان اإيحاء ب�شدر 

أو نف�ش������ه، معت������رباً اأن الت�شوف هو  املوؤم������ن ا

الطري������ق اإىل اهلل، واأن الطري������ق اإىل اهلل هو 

الطريق اإىل الذات. هذا بال�شبط هو جوهر 

الكت������اب الذي حاول اب������ن �شبعني من خالله 

جاب������ة على �شوؤال: كي������ف ي�شل املت�شوف  الإ

لهي������ة، ومتى يبلغ  اإىل احل������ق اأو احلقيقة الإ

درجة الع������ارف املحقق امل�شتع������د ل�شتقبال 

لهية. كما ن�شري اإىل متاثل  فهم الكم������الت الإ

�شلوب املتعجرف  أ�شلوب ابن �شبعني م������ع الأ ا

غريقي هرياقليط�ص  للفيل�ش������وف الإ املتعايل 

الذي كتب بالرم������ز ومل ي�رشح اأفكاره متذرعا 

باأنه ل يكت������ب للعامة. وقد طرح ابن �شبعني 

يف كتاب������ه نظرية معرف������ة متكاملة يف كيفية 

لهي موح������داً ما بني  الو�ش������ول اإىل العلم الإ

املعرفة عام������ة ومعرفة اهلل، عندما ولج اإىل 

الت�شوف من باب الفل�شفة.

مر مع مفكر عربي /اإ�شالمي/  تك������رر الأ

عاملي بارز ومبدع اآخر هو ابن خلدون الذي 

ا�شطر لالختفاء طوياًل يف كهف مما ت�شكنه 

الوحو�ص، بعدما كان وزيراً و�شفرياً و�شاحب 

حظوة. 

وهل تن�شى النكبة التي اأ�شابت احلالج، 

والتي تظل مدعاة خجل، جياًل يف اإثر جيل؟ 

ع������دام على احل������الج عندما  لق������د حكم بالإ

�شبطه الوزير املحقق يقول »يا حالل الدم« 

و�������رشب باألف �شوط ثم قطعت اأطرافه وهو 

ي�شيح »اهلل.. اهلل يف دم������ي« واأحرق اأخرياً 

وه������و م�شل������وب! كذلك حلت نكب������ة مماثلة 

بالفقي������ه واملفكر الديني امل�شل������م البارز ابن 
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حنب������ل، يف جت�شي������د متكرر لبوؤ�������ص عالقة 

العلماء واملثقفني بال�شلطان املحاط باجلهلة 

واملرتزق������ة واملنافق������ني واملتاجري������ن بالعلم 

غبياء، فقد  واملخربين الو�ش������اة القا�رشين الأ

أين  متَّ �رشب������ه حتى �ش������ارف على امل������وت. وا

ال�شبيل اإىل ن�شيان حمنة �شهاب الدين حب�ص، 

ذلك الفيل�شوف ال�شويف املفكر املتنور امللقب 

فالطونية  بالأ أث������ر  تا ال������ذي  بال�شه������روردي، 

اجلديدة فاأباح دم������ه جهلة مت�شرتين بعمائم 

من جتار الفتاوى املعلبة، اإذ و�شوه اإىل �شلطة 

غبية متحالفة مع عقلي������ة متخلفة ت�شت�شهل 

تكف������ري كل �شاحب فكر جديد �شجاع، وتتهم 

كل مب������دع  بالزندقة. اته������م اجلهلة اأدعياء 

الفق������ه والعلم �شه������اب الدي������ن ال�شهروردي 

حل������اد عندما اأفحمهم  بالتفل�شف ورموه بالإ

يف مناظ������رة يف حل������ب، ودفعه������م احلق������د 

ث������م اإىل توقيع ر�شالة زعمت كفر  والغرية والإ

ال�شهروردي وطالبوا ال�شلطان �شالح الدين 

يوب������ي بقتل������ه »ل�شتئ�شال ال�������رش، وحتى  الأ

لينف������ث اإحلاده يف كل بلد يح������ل فيه«، فتم 

قتله  �شن������ة 587 وهو يف ال�شاد�شة والثالثني 

من عم������ره!  لقد �شجن ال�شهروردي – الذي 

أبي اأ�شيبعة �شاحب كتاب )عيون  و�شفه ابن ا

طب������اء( باأنه »اأوحد يف  نباء يف طبقات الأ الأ

�شول الفقهية،  العلوم احلكمية، ب������ارع يف الأ

مفرط الذكاء، جيد الفطرة«، يف قلعة حلب. 

ثم ت�شل������ل اإىل حمب�ص ال�شه������روردي من بعث 

يوبي فخنقه  ب������ه ال�شلطان �شالح الدي������ن الأ

حلجب فك������ره املتنور وع������دواه املعرفية عن 

العق������ول املغيبة والنفو�������ص املطوعة. وهكذا 

يوبي،  تلطخ �شج������ل اإجناز �شالح الدي������ن الأ

�ش������اأن كل اإن�شان خط������اء، ب�شقطات لعل هذه  

واح������دة مما ي�شعب غفران������ه. وهي تذكرنا 

بح������كام لمع������ني اآخري������ن لط������خ �شفحاتهم 

أو ا�شطهاد اأ�شحاب  امل�رشقة انزلق باإعدام ا

فكر وراأي. دفن ال�شهروردي قرب باب الفرج 

آنذاك ظاهر  يف حلب، يف موق������ع كان يعترب ا

املدينة، لكنه بات قلبه������ا، ول يزال قربه اإىل 

يومنا يف م�شجد �شمي با�شمه على بعد نحو 

أربع������ة اأمتار من املحراب. كذلك اأكدت كتب  ا

يوبي قد دمر  التاري������خ اأن �شالح الدي������ن الأ

املكتبة الفاطمية مثلم������ا جرى تدمري مكتبة 

املن�شور يف قرطبة �شنة 1000.

ثري، اأعظم موؤرخي  ل نن�شى حمنة ابن الأ

ع�رشه، اإذ اأ�شاب ال�شلل اأطرافه فظل ممدداً 

على فرا�شه ثالث �شنوات ل ي�شتطيع حتريك 
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طباء يف عالجه، فظل  يد اأو رجل، وف�شل الأ

ميل������ي على كات������ب يعينه ويخدم������ه، اإىل اأن 

جاءه مغربي عر�ص اأن ي�شفيه، على ما روى 

امل�شع������ودي يف كتابه »مروج الذهب«، وازداد 

املغربي اإ�رشارا عل������ى مداواته بعدما �شكك 

اب������ن ر�شد يائ�ش������ا يف اأن ينج������ح حيث ف�شل 

طب������اء. وبالفع������ل، داواه املغربي  ع�رشات الأ

ح�شا�ص يعود اإىل  باأع�شاب و�شواه������ا، واإذ بالإ

ث������ري بعد نحو �شهر، ثم بداأت  اأطراف ابن الأ

ط������راف تتحرك بب������طء، فقال ابن  تل������ك الأ

ثري خلادم������ه: اأكرم الرجل وا�رشفه.. قال  الأ

اخل������ادم متعجباً: لكن������ه مل ي�شتكمل عالجك 

أنا  ثري: فك������رت يف حايل وا بع������د. فرد ابن الأ

م�شلول معتزل النا�ص، ل اأم�شي ول اأقف ول 

أنني كنت يف هذه ال�شنوات  اأقعد، فوج������دت ا

الثالث اأح�شن حال يف عزلتي، لذلك قررت 

اأن ل ا�شتكم������ل العالج، حتى ل اأعود اإىل ما 

كان ي�شيبني من خمالطة النا�ص!

ندل�������ص يالحقون  »كان املتزمت������ون يف الأ

ب������داع الذي ينبت يف العق������ول، ويرون اأن  الإ

بداع ل يولد اإل �شفاحاً. املتزمتون �شجنوا  الإ

الدي������ن يف حدود عقولهم ال�شيقة. وهذا ما 

ح�ش������ل ل�شعيد احلمار، عندم������ا األف ر�شالة 

يف املو�شيقي وعندما األف كتاباً يف الفل�شفة 

حتت عنوان )�شجرة العلم(. 

لحقوه ب�شكاكينهم، ومطارقهم، وثيابهم 

املرقع������ة القدمي������ة، ووجوهه������م التي يخرج 

حلاد والكفر  منها غبار التاريخ. واتهموه بالإ

نه األف يف املو�شيقى، باعتبارها  والزندقة، لأ

ن������ه اأّلف يف  أب������واق ال�شيطان، ولأ بوق������ا من ا

الفل�شفة، باعتبارها العفريت الذي قد يوقظ 

أكيا�شه������م املهربة يف  اجلماه������ري النائمة يف ا

ف������كار ال�شوداء كما تهرب املخدرات  �شوق الأ

يف كابول، والعبي������د اإىل اأمريكا من اأفريقيا. 

ه������ددوه باجللد اإىل اأن ا�شطر اإىل التواري«. 

هرب اإىل جزيرة �شقلية لينجو بجلده. وقد 

�شبق������ه الفيل�شوف اب������ن م�رشة اأح������د الذين 

تعر�ش������ت �شمعته اإىل احل������رق املتعمد: لقد 

ألقوا على �شمعته الزيت احلارق، اإذ »اأ�شدر  ا

قا�شي الق�شاة يف قرطبة فتوى �شده و�شد 

الفال�شفة امل�شلمني. 

كان حبل امل�شنقة ينتظر عقل ابن م�رشة، 

وجلده مه������دد باحلرق، و�شمعت������ه اأ�شبحت 

أبواب  فواه قب������ل ا أب������واب الأ م�شلوب������ة على ا

نه التج������اأ اإىل الفل�شفة، التي هي  املدين������ة، لأ

وروبية.  وراء تفج������ر التنوي������ر يف امل������دن الأ
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ففرن�ش������ا مازال������ت ت������اأكل م������ن �شندوي�شات 

الفل�شفة التي كانت تطبخ يف مطابخ فولتري 

ن ممتن������ة  أوروب������ة ه������ي الآ ودي������كارت. وكل ا

جلان جاك رو�شو وهيج������ل ونيت�شه وكانط، 

وكل الفال�شف������ة الكبار.  لقد فر�شوا حالت 

الطوارئ ومن������ع التجول للفال�شفة يف عقول 

العامة، خ�شية التاأثري عليهم. حالة الطوارئ 

اأق�رشت ع������امل الهند�شة الكبري، عبد الرحمن 

امللق������ب باقليد�ص ال�شب������اين اإىل الهجرة من 

يديولوجي. كان  قرطبة خوفا م������ن ال�شلخ الأ

خر اإ�شافة اإىل غربة اجلغرافيا  يعي�ص هو الآ

غربة النتم������اء« )�شياء املو�ش������وي - رئي�ص 

مركز احل������وار الثقايف البحرين -، امل�شلمون 

ندل�ص و�شق������وط تفاحة اجلنة، الراية،  يف الأ

الدوحة، 2008/3/4(.

مام واملفكر  ول نغفل اأي�شا كيف اأم�شى الإ

أيام عمره يف �شجن  الالمع ابن تيمي������ة اآخر ا

القلع������ة بدم�شق يكتب على اجلدران بالفحم 

بعد حرمانه من الورق والقلم، ول نغفل كيف 

أب������و حنيفة بدوره م�شموما. اأما  مام ا مات الإ

�شعيد بن جبري فق������د نحر باأمر احلجاج بن 

يو�شف الذي راح ي�رشخ وهو يرقب انتفا�ص 

ج�ش������د �شعيد والدم يتدف������ق من جراحه: بل 

اأنت �شقي بن ك�شري!

عل������ى النحو نف�ش������ه جرى اته������ام املوؤرخ 

الط������ربي بالزندقة ونبذ بحي������ث ا�شطر ابن 

جري������ر اإىل دفن������ه �رشا يف اللي������ل �شنة 310. 

ومل ت�شفع للط������ربي موؤلفاته التي قال الفقيه 

ال�شفرايين������ي عن اأحدها، كت������اب »التف�شري 

الكام������ل« ، اإنه لي�ص كثريا اأن ي�شافر املرء اإىل 

ال�شني من اأجل ذلك الكتاب. 

وهل يفوتنا ما ترتعد له كل نف�ص حية من 

أبرز مفكرينا على مر  تعر�ص ابن حزم، اأحد ا

الزمن، لال�شطهاد بحيث طورد بعدما اأفتى 

جهلة من )علم������اء( ال�شالطني باإحراق كتبه 

كاف������ة، مثلما اأفتى خ������دم ال�شالطني اجلهلة 

هوؤلء بحرق ابن املقري التلم�شاين يف �شجنه، 

ندل�ص  ب�شبب كتابه )نفح الطيب من غ�شن الأ

الرطي������ب(، ومثلما اأمر عل������ي بن يو�شف بن 

تا�شفني املرابطي يف املغ������رب باإحراق كتاب 

مام الغزايل، ومبطاردة  اإحياء علوم الدين لالإ

أن�ش������اره من املت�شوف������ة، ومثلم������ا قتل ابن  ا

العريف املالقي تلميذ الغزايل و�شديقه ويل 

�شبيلي  اهلل اأبي احلكيم ابن برجان الأ

❁    ❁    ❁
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كانت هناك حالت بادر فيها الكاتب اإىل 

اإحراق كتبه بنف�ش������ه، دون حاجة اإىل حرقها 

أبو  أو بفعل غ������زاة. فقد كتب ا باأم������ر �شلطان ا

حي������ان التوحي������دي يف الع������ام 400 للهجرة 

أبو �شهل علي ابن حممد  ر�شالة اإىل القا�شي ا

قدام على اإحراق كتبه  أ�شبابه لالإ �������رشح فيها ا

وغ�شلها باملاء بعدم������ا ا�شت�شنعت ر�شالة بعث 

القا�ش������ي بها اإىل التوحي������دي عمله القبيح. 

أنه ا�شتخار اهلل  زعم التوحي������دي يف ر�شالته ا

أنه فعل  عز وج������ل قبل اأن يح������رق كتب������ه، وا

أنه  ذل������ك خ�شية اأن يتالعب اجلهال بكتبه، وا

أو تقدير بعدما كد  مل ين������ل �شيئا من عط������اء ا

واجتهد يف تاأليفها ولذلك مل يعد يجد مربرا 

أ�ش������وة باأئمة يقتدي  أنه اأحرقها ا بقائه������ا، وا لإ

بهم مثل الفقيه داود الطائي الذي لقبه بتاج 

ألقى بكتبه يف اليم، والزاهد  ئمة وال������ذي ا الأ

أ�شب������اط الذي دفن كتبه يف كهف  يو�شف بن ا

و�شد مدخله عليه������ا، واأبي �شليمان الداراين 

الذي �شج������ر كتبه يف تنور وق������ال لها: واهلل 

م������ا اأحرقتك حتى كدت اأحرتق بك، و�شفيان 

الثوري الذي مزق كتبه ونرث مزقها يف الريح 

وه������و يقول: لي������ت يدي قطعت م������ن هاهنا 

أب������و �شعيد ال�شريايف الذي  ومل اأكتب حرفاً! وا

اأو�ش������ى ابنه اأن يطعم الن������ار كتبه! وهكذا مل 

يكن غريبا اأن يعت������اد املماليك �شوق الفقهاء 

ملبايع������ة هذا وخلع ذاك ب�شطوة ال�شيف، وما 

زال ورثتهم يقلدونهم اإىل يومنا هذا!

لقد اأ�شاب ال�شاعر اأدوني�ص عندما علق 

ب�ش������كل هام�شي على عر�ش������ه كتاب لو�شيان 

بول�ش������رتون املعن������ون )كتب حت������رتق( بقوله 

اأن الوحداني������ة يف الدي������ن والفكر وال�شيا�شة 

ال�شب������ب الرئي�ص يف تد�شني اإح������راق الكتب 

خر. من ناذج اإحراق  �شالحا لقمع الراأي الآ

الكتب يف زمانن������ا، واإن اتخذ طابع احلر�ص 

على لغتن������ا القومية، هو م������ا قررته القيادة 

الليبية يوماً من حظر الكتب املطبوعة بلغات 

غري العربية، فجرى تكدي�ص ما كان موجودا 

منه������ا يف اجلامعات واملدار�������ص واملوؤ�ش�شات 

واملكتب������ات املختلفة يف �شاح������ات عامة، ومت 

اإحراقه يف م�شاه������د بدائية جاهلية ل تليق 

بع�رشن������ا! ولئن مت الرتاج������ع عن هذا القرار 

بعد فرتة و�شمح با�شتئن������اف تدري�ص اللغات 

جنبية وحيازة كتب وجمالت بتلك اللغات،  الأ

بل وجرى تركيز �شدي������د على الهتمام بها. 

اإن ما تت�شم ب������ه �شيا�شات وقرارات ومواقف 

عربي������ة متقلبة ما بني نقي�������ص ونقي�شه من 
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مزاجية و�شطحية ونزق طفويل وت�رشع عابث 

قد بات م�شدر مرارة اإ�شافية ت�شاف اإىل ما 

مة وينهكها، ومادة تندر اإ�شافية  يلف حياة الأ

عداء ال�شامتني!  لالأ

❁    ❁    ❁

ت�ش������اءل د. �شليمان �شال������ح: ملاذا يتعامل 

امل�شتب������دون بعداء مع العلم������اء؟ وجعل هذا 

الت�ش������اوؤل عنوانا ملقالة ق������ال فيها: »مل ي�شهد 

أو  التاري������خ طاغية يتعامل مع ع������امل بف�شل ا

ع������دل، فامل�شتبدون دائماً يعامل������ون العلماء 

بعداء. احلاكم الع������ادل وحده يقرب العلماء 

ويعل������ي مكانتهم ويوفر له������م العي�ص الكرمي 

�شا�ص العلمي  ليعلموا الرعي������ة، وليبن������وا الأ

للنه�شة والتنمية، وهن������اك تناق�ص تاريخي 

بني الطغي������ان والعلم، فال�شتب������داد يخ�شع 

النا�ص بتخويفهم حت������ى يفقدوا القدرة على 

املقاومة.

ن العلم يقوي نفو�ص النا�ص وعقولهم،  ولأ

ويذك������ي نفو�شهم، ويعرفهم اأن اهلل وحده هو 

الذي ميلك احلياة وال������رزق، فاإن الطغاة ل 

يري������دون هذا العلم الذي ي�شحذ همم النا�ص 

ويزي������د قوته������م.. والطغاة ليري������دون روؤية 

وجوه علماء ي�������رشون على القيام بوظيفتهم 

يف تنوي������ر العقول، وقي������ادة اجلماهري، وبناء 

أ�شا�ص احلري������ة وال�شورى«.  احل�ش������ارة على ا

أق������وال لعب������د الرحمن  وبع������د ا�شتعرا�������ص ا

الكواكب������ي عن العل������م وال�شتب������داد راأى  اأن 

امل�شتبدي������ن ق������د عرف������وا خط������ورة العلماء 

احلقيقي������ني ف�شيقوا عليه������م اخلناق حتى 

نفوهم يف اأر�ص الوطن اأو خارجه ومنعوهم 

من الت�شال باجلماه������ري وتعليم النا�ص فن 

ع�شق احلرية ومقاوم������ة ال�شتبداد و�شناعة 

ر�ص وبن������اء احل�شارة.  النه�شة وتعم������ري الأ

وتلك فنون »يعرفها العلماء احلقيقيون الذين 

يعتزون بالنتماء حل�ش������ارة الوطن وثقافته 

ويعرفون اأن الوط������ن ثقافة وتاريخ وح�شارة 

وحري������ة و�شيادة ولي�ص جم������رد قطعة اأر�ص. 

لذل������ك ط������ارد الطغاة يف وطننا ه������ذا النوع 

م������ن العلماء ليمنعوا ن������ور علمهم من تبديد 

ظالم اجلهل، وليكونوا قادرين و�شط الظالم 

الكثيف على تخويف النا�ص من قوة اأجهزتهم 

مني������ة«. وقال عن اجلامعات العربية التي  الأ

يفرت�������ص بها اإع������داد �شن������اع امل�شتقبل وبناة 

النه�شة من علم������اء موؤهلني لبناء احل�شارة 

على قاعدة ال�شتق������الل احلقيقي واحلرية 

والدميقراطي������ة والعدالة،لتتحرر اجلماهري 

من اخلوف، ويهرب الطغاة اإىل اأر�ص العدو 

ذلل �شعوبهم:»امل�شتبدون  الذي ا�شتخدمهم لإ
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ل يريدون العلماء احلقيقيني يف اجلامعات 

نهم يدرك������ون خطر هوؤلء العلماء  العربية لأ

الذين ي�شتطيعون اأن ي�شحذوا همم ال�شباب، 

واأن يبددوا خوفهم بنور العلم، واأن يوؤهلوهم 

الدميقراطي������ة  وحتقي������ق  النه�ش������ة  لبن������اء 

وطان من ال�شتعمار الذي فر�ص  وحترير الأ

�شا�شية  ال�شتب������داد، وتلك ه������ي امل�شكل������ة الأ

يف جامعاتن������ا العربية، فاحل������كام امل�شتبدين 

يري������دون اأن يفر�شوا على تل������ك اجلامعات 

جمرد موظفني ل ميتلك������ون روؤية م�شتقبلية، 

ول يعت������ربون اأن التدري�������ص ر�شال������ة ووظيفة 

ح�شارية.. اإنهم يري������دون موظفني يرطنون 

بلغة اأجنبية لي�شتطيع الطالب اأن يفهموها 

أو اأن يتفاعل������وا معه������م، فيتخرج������ون م������ن  ا

اجلامع������ات للبحث عن وظيفة مبرتب هزيل 

ل يكف������ي حلياة كرمية. الطغ������اة يف اأوطاننا 

حر�شوا عل������ى اإبعاد العلم������اء القدوة الذين 

يحبهم الطالب، والذين يعرون كيف يعلمونهم 

فنون الف�شاحة والبالغة والقيادة و�شناعة 

امل�شتقبل.. الطغاة حر�شوا على اإبعاد العلماء 

أبواب امل�شتقبل،  الذين يفتحون اأمام طالبهم ا

ويوؤهلونهم لقي������ادة اجلماهري وبناء النه�شة 

وحتقيق الدميقراطية. ومع ذلك ورغم اأنف 

امل�شتبدين مازال هن������اك الآلف من العلماء 

الع������رب يف اجلامعات العربي������ة يقاومون كل 

خمططات الطغاة لتهمي�ص دورهم، وي�رشون 

عل������ى اأن يكون������وا هم امل�شابي������ح التي ت�شئ 

الظالم وتب������دد اجلهل وتقه������ر اخلوف من 

الطغيان.. يج������ب اأن يتجمعوا ويتحدوا فلن 

يتمكن كل الطواغيت من قهر نور العلم«.

❁    ❁    ❁

وبعد، فال عج������ب يف ا�شطهاد كثري من 

مبدعين������ا على مّر الع�شور، فقد لقي خلفاء 

را�شدون وحفي������د الر�شول العربي وبع�ص اآل 

بيت������ه وعدد م������ن �شحابته، وق������ادة فاحتون 

ماج������دون نهايات مفجعة جدي������رة باأن تثقل 

وط������اأة عارها على املوؤمن������ني ال�شادقني من 

ألي�ص عاراً  أبن������اء اأمتنا جياًل يف اإث������ر جيل.  ا ا

ندل�ص وقرب�ص  تتجدد وطاأته اأن ينتهي فاحت الأ

و�شواهم������ا، مو�شى بن ن�ش������ري، مت�شولً لعدة 

أ�شواقها بعد �شنوات  �شنوات يف �شوارع دم�شق وا

ن بع�شهم اأوغر  اأخرى اأم�شاها يف ال�شجن لأ

�ش������در الوليد ب������ن عبد امللك علي������ه، اإىل اأن 

تدخل عمر بن عبد العزيز ويزيد بن املهلب  

ل������دى اخلليفة الالحق ل������رياأف بحال مو�شى 

ال������ذي كان الهرم وال�شقم ق������د بلغا به مبلغاً 

ح�شا�ص املرير  مهل������كاً، ناهي������ك ع������ن اآلم الإ

بالغدر والظلم وندرة الوفاء؟
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اإّن اللغ������ة ك������وٌن غري ُمنّظم، يف نظ������ر العلم، واإّن البحث في������ه غايته بْعث 

أ�سا�س اللغة يف �سريها وقانونها، يف منّوها  ه������ذا النظام، الذي هو يف الواقع ا

وتطّوره������ا؛ واإّن بلوغ ه������ذا الّنظام وحتديده هو نقطة النهاي������ة بالن�سبة لعلم 

اللغة، ولي�س نقطة البداية.

ن هو كي������ف ميكن الو�س������ول اإىل معرفة هذا 
 لك������ّن ال�س������وؤال املطروح الآ

القان������ون ال�ساب������ط للغة؟ اأو كيف ميكن اأن نحّقق درا�س������ة تُو�سلنا اإىل معرفة 

هذا القانون؟

باحث وناقد �شوري.

العمل الفني: الفنان موفق خمول.

❁

ò

تطّور منهج البحث اللغوّي

بني العرب والغرب

❁
خري الدين حممود قبالوي
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اإّن مطّية علم اللغ������ة اإىل ذلك هي اتباع 

»منهج« اأي طريق حم������ّدد يعتمد على خّطة 

واعية.

أّن املنهج هو العن�رص الثابت يف  والغ������رو ا

كّل معرفة علمّية، اأما م�ضمون هذه املعرفة 

والنتائج التي ن�ضل اإليها فهي يف تغّي م�ضتمّر، 

وال يُفهم من هذا، اأن املناهج ثابتة ال تتغّي، 

ف������اإّن كثياً من العلوم غّيت مناهجها بتقّدم 

، لكّن وجود  ة ال �ضكَّ
ّ
العلم، فاملناهج متغ������ي

أي������اًًّ كان هذا املنهج، هو �ضمة  املنهج املعّي، ا

)1(
أ�ضا�ضية يف كّل بحث علمي. ا

هذا ال�ضبيل ملعرفة قانون اللغة، فما هي 

احلاجة اإىل هذا ال�ضبيل، اإىل هذا املنهج؟

اإّن اللغ������ة باأ�ضواته������ا وتراكيبها وظاللها 

آفاقه������ا املمتدة ج������ذوراً عميقة  ألوانه������ا وا وا

يف حياتنا، يف يقظتن������ا، وحتى يف اأحالمنا، 

جلديرة باأن تكون مّنا مو�ضع اهتمام وحمّط 

عناية.

ونوؤّك������د على هذا االهتم������ام، اإذا تذّكرنا 

أّن »اللغة اأخطر ظاهرة من الظواهر  دائم������اً ا

أّن كّل  تق������ّدم  ن�ضاني������ة«، وا االجتماعي������ة االإ

اجتماعي ُكِتَب له »النجاح والكمال  اإّنا متَّ 

 ،
ّ
، هذا على امل�ضتوى اجلماعي

)2(
لوجود اللغة«

أّما على امل�ضتوى الفردّي فيالحظ دور اللّغة  ا

أّن »خري التالمي������ذ تقّباًل ومتّثاًل  الكب������ري يف ا

وتفّهم������اً للعلم عامة اأكرثه������م معرفة وعلماً 

باللغة التي يتلّقى علمه بها«.

 الدائم بني 
ّ
ولي�������ص التوا�شل التاريخ������ي

جي������ال املختلف������ة من ال�شع������ب الواحد اإل  الأ

ب�شبب حب������ال اللغة، ففي جمراه������ا املتدّفق 

تكمن جواهر التج������ارب والعادات والتقاليد 

جيال  والعقائ������د الت������ي تتوارثه������ا ه������ذه الأ

املتالحقة.

ولعلّنا انطلقن������ا جناهد امل�شتعمر قدمياً 

أراد اأن يغر�������ص يف نفو�شنا  وحديث������اً ح������ني ا

احتقار اللغة العربية، فاأفقدنا ثقتنا باأنف�شنا 

وبتاريخنا ومب�شتقبلنا، وكان قد حاول فر�ص 

أّن »اللغة �شالح من  لغت������ه علينا ح������ني اأدرك ا

�شلح������ة النف�شي������ة لل�شيطرة على  اأم�ش������ى الأ

فكار«. �شياء والأ الأ

اأهمية  التاأكيد عل������ى  ويكفين������ا موؤون������ة 

درا�شة اللغة واأهميتها، اأن نتذكر هذا الكون 

�رشار والقوى الطبيعية التي ترهق  العامر بالأ

ن�ش������ان يف الك�شف ع������ن جوهرها، وذلك  الإ

لل�شيطرة عليه������ا، وثّم توجيهها نحو الطريق 

ف�شل،  �شلم وال�شري به������ا نحو الأ �ش������ّح والأ الأ

�������رشار والقوى بنا هي  ولع������ّل األ�شق هذه الأ

ر�������ص التي نحيا عليه������ا، ولريب  أ�������رشار الأ ا



تطّور منهج البحث اللغوّي بني العرب والغرب

2962010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

ن�شان،  ب������اأّن اأهّم َمْن يدّب على ظهرها هو الإ

وبالت������ايل اأهّم مظهر من مظاهر �شلوك هذا 

ن�ش������ان هو اللغة، فهي اإذاً »اأكرث من غريها  الإ

بل وقبل غريها جديرة بالدرا�شة والبحث«.

فهل اتخذت الدرا�ش������ات اللغوية منهجاً 

تنتهج������ه وت�شري عليه خالل الع�شور ال�شالفة 

والالحقة؟

اأحمل قنديل البح������ث مقتحماً جماهيل 

التاري������خ ح������ذراً، لتخربين املناط������ق امل�شاءة 

من������ه باأّن الهتم������ام باللغة عن������د القدماء مل 

ينقطع، وب�ش������ورة خا�شة يف تلك املجتمعات 

الت������ي كانت للغته������ا عالقة مبا�������رشة بالّدين 

غريقية والهندية،  كاحل�شارات امل�رشية والإ

أو دليل على اهتمامهم باللغة  ولي�ص ثمة بّينة ا

قبل اأن تخرتع الكتابة، وت�شتخدم لتدوين ما 

تو�ّشلت اإليه تل������ك الهتمامات، اإّنا هناك 

اإ�ش������ارات منقو�شة باللغ������ة ال�شومرية  بع�ص 

�شورية تدّل عل������ى وجود معاجم موؤلَّفة  أو الآ ا

وجماعة تقوم مبهّمة الرتجمة.

أثن������اء ه������ذه الع������ودة لتاريخ  وليفوتن������ا ا

أّول من نظر  الدرا�شات اللغوية التّنبه اإىل اأن ا

يف اللغة هم »الفال�شف������ة« الذين ذهبت بهم 

بحوثه������م ودرا�شاتهم اللغوي������ة اإىل »معاجلة 

 )3(
م�شائل عام������ة ات�شمت بكثري من التجريد«

وامليتافيزيقية.

وهذا م������ا نلم�شه متاماً عن������د الفال�شفة 

غريق يف الق������رن الثاين قبل امليالد، فقد  الإ

كانت درا�شاتهم اللغوي������ة تنتهج نهج التفكري 

أّدى اإىل تداخ������ل قوّي بني  الفل�شف������ي، مّم������ا ا

ه������ذه الدرا�شات وبني النظري������ات املنطقية 

وامليتافيزيقي������ة »م������اوراء الطبيعة«، وا�شتمّر 

ذلك حتى ما بعد ع�رش النه�شة من الع�شور 

احلديثة.

غري������ق اجلمل������ة ُحكماً  فمث������اًل ع������ّد الإ

أّن »ال�شم ل يُو�شف  منطقياً، ويرى اأر�شطو ا

أُ�شند« وي�رشب  أو الك������ذب اإل اإذا ا ������دق ا بال�شّ

مثاًل لذلك بكلمة »َوْعل« فهي لتو�شف باأّي 

ال�شفتني اإل اإذا اأ�شيف اإليها فعل.

 اأن �شفتي ال�شدق والكذب لي�شتا 
ّ
وجلي

من الدرا�شات اللغوية يف �شيء، واإّنا هي من 

�ص  م�شطلحات الدرا�شات املنطقية، واملتخ�شّ

أّي عبارة، اإنا يحلّلها لغوياً  باللغة، اإذا حلّل ا

أو كذبها، فهذا مّما  دون النظ������ر اإىل �شدقها ا

ليعنيه ب�شيء.

واإذا تن������اول بالدر�������ص التقري������ر والنفي 

بواب النحوية، تراه  باعتبارهما بابني من الأ

ينظ������ر اإليهم������ا نظره اإىل ق�شاي������ا املنطق اإذ 

أو  يق������ول: »وكّل ق�شية ل بّد اأن حتتوي فعاًل ا

)4(
تعبرياً عن معنى الزمن يف الفعل«.
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غريق خالل  وقد و�ش������ع الإ

الفل�شفي������ة  اللغوي������ة  بحوثه������م 

للغ������ة  التف�شيلي������ة  القواع������د 

الف�شحى،  القدمي������ة  اليونانية 

وهي التي مل تك������ن -ت�شتخدم- 

فعاًل يف الوقت الذي ُو�شعْت فيه 

هذه القواعد، فهم قد و�شعوا 

أو قواع������د ملا ينبغي اأن  معايرَي ا

تكون علي������ه اللغة اليونانية، ومل 

يحاول������وا و�شف قواع������د اللغة 

امل�شتعملة يف ع�رشهم، ولعلّهم 

اعتقدوا مبنطق ه������ذه املعايري 

وتبع������اً لذلك فهي عامة، ميكن 

أّي لغة اأخرى من  اأن تطبق على ا

)5(
لغات العامل.

ويعود ه������ذا اإىل الهتم������ام الكبري الذي 

غري������ق للفل�شف������ة واملنطق، وبذلك مل  اأوله الإ

تفلح ه������ذه الدرا�شات اللغوي������ة على �شعتها 

)6(
وعمقها يف خلق منهج خا�ّص بها.

وقد اأوىل العرب لغتهم رعاية واهتماماً، 

�شالم يف اجلزيرة  وذل������ك بعد انبثاق فجر الإ

العربية، حفظاً »للقراآن الكرمي« من اأن يُبّدل 

أو يُح������ّرف- وكما هو مع������روف فاإّنه مل يُوؤثر  ا

أّي نوع م������ن الدرا�شات اللغوية  عن الع������رب ا

أّدى هذا الهتمام اإىل  ، وقد ا
)7(

�شالم قب������ل الإ

قيامهم بدرا�شات لغوي������ة، ازدهرت بف�شلها 

كث������ري من العلوم اللغوي������ة املعروفة، وقد بدا 

العرب جنماً يلمع يف اأفق الع�شور الو�شطى، 

ويت�شّدرون بحّق وجدارة املكانة الفكرية يف 

العامل.

مل كبرياً يف اتخاذ نبع الدرا�شات  وغدا الأ

اللغوية جم������راه ال�شحي������ح، اإذ عا�رش تفّجر 

هذه الدرا�شات اللغوية العربية ن�شاطاً علمياً 

�شالمية من������ذ اأواخر  �شخم������اً يف الب������الد الإ
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ول وخالل القرن الثاين،  القرن الهج������ري الأ

ألفاظ اللغة  وقد �شمل ه������ذا الن�شاط تدوين ا

مرّتب������ة يف ر�شائل متفّرق������ة �شغرية حمدودة 

مبنية على معنى م������ن املعاين اأو على حرف 

من احلروف.

وكانت مرحلة التدوين هذه مرحلة ثانية 

�شبقتْها مرحل������ة اأوىل �رشب العرب لنا فيها 

مث������اًل يف ال�شتقراء، اإذ ات�شمت هذه املرحلة 

عراب وال�شماع عنهم  بالت�شال املبا�������رش بالأ

طلب������اً للروايات يف جمع اللغ������ة، ولعل كتاب 

ن�شاري  بي زي������د الأ »الن������وادر يف اللغ������ة« لأ

أيدينا من كتب لغوية  »215ه�« خري ما ب������ني ا

)8(
متثل هذه املرحلة.

ولعّل م������ن اأخطر ما ا�شتم������ل عليه هذا 

الن�ش������اط هو الرتجمة الت������ي تناولت خمتلف 

فروع املعرفة وكما هو معروف كان ملوؤلفات 

وفر من الرتجمة  غريق احلّظ الأ الفال�شفة الإ

�ش������واء عن طريق الرتجمة املبا�رشة عن اللغة 

اليونانية اأو غري املبا�رشة من اللغة ال�رشيانية، 

ولغرو اأن يكون »اأر�شطو« نال مبنطقه قدراً 

من ال�شه������رة مل يناف�شه اأحد عليها يف البالد 

�شالمية يف الع�رش العبا�شي. الإ

ولذ اإىل منطق اأر�شطو كثري من اللغويني 

العرب، كي يعيد حرثها وبذرها، فقد اأيقظ 

العرب من جديد الدرا�شات اللغوية املتداخلة 

بالدرا�ش������ات املنطقي������ة يف اللغ������ة العربي������ة 

ودرا�شاتها، وب�شورة خا�شة يف م�شاألة هامة 

أثاروه������ا وتركوا ب�شماتها  غريق قد ا كان الإ

الوا�شحة عل������ى الدرا�شات اللغوية الالحقة، 

هي امل�شاألة املتعلقة بطبيعة اللغة ون�شاأتها.

غريق يتزعمهم  فقد ذهب فريق م������ن الإ

أّن »اللغة ظاهرة طبيعية« وما  اأفالطون اإىل ا

حتتويه من اأ�شوات هو جزء اأ�شيل من املعنى، 

فكّل �شوت له قيمة معنوية خا�شة به    

آخ������ر يتزعمه اأر�شطو  بينما ذهب فريق ا

أّن اللغ������ة »ظاه������رة اجتماعي������ة« وم������ا  اإىل ا

اأ�شواتها �شوى رموز ا�شطالحية، لي�شت لها 

أو مبا�رشة باملعنى، ف�شافح  عالقة طبيعي������ة ا

اب������ن فار�ص 395ه� اأفالطون، ووقف معه يف 

جبهة واحدة ذائداً ع������ن النظرية التوقيفية 

�شماَء كلّها«. آدَم الأ ية »وعلّم ا م�شت�شهداً بالآ

والتقى ابن جني م������ع اأر�شطو، باأن اللغة 

أف������راد املجتمع فهو  توا�ش������ع وا�شطالح بني ا

يقول يف »باب الق������ول على اأ�شل اللغة اإلهام 

أك������رث اأهل النظر على  أم ا�شطالح« اإّن ا هي ا

أّن اأ�ش������ل اللغة اإّنا هو توا�شع وا�شطالح ل  ا

وحي وتوقيف.

وبذلك تاأرج������ح لغوّيو العربية يف الكالم 
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ع������ن اأ�ش������ل اللغ������ة ون�شاأتها ب������ني املوا�شعة 

له������ام، ومل يُخرجوا بحوثهم اللغوية-على  والإ

الرغم مم������ا بلغه البحث اللغ������وي من تطّور 

عن������د اب������ن فار�ص واب������ن جني- م������ن دائرة 

أبقوا املتطلّع اإىل معرفة  التفكري الفل�شفي، وا

اللغة ومنهج بحثها اأمام اأم�شاج غري متنا�شبة 

ياأتي بع�شها من املنطق اليوناين وبع�شها من 

�شاطري، وثالث من الدين، »وبذلك مل ي�شلم  الأ

)9(
لقارئ اللغة ن�ص يف اللغة وللغة«.

بحاث العامة، اأما ما  هذا من ناحي������ة الأ

أثر املنطق جتلّى  يخ�ّص النحو العربي، فاإن ا

فيه حني نظر النحاة اإىل اللغة نظراتهم اإىل 

�شياء املح�شو�شات، فجعلوا للكلمة جوهراً  الأ

أّن جوهر الكلمة  أوا ا كم������ا جعلوه للم������ادة، ورا

أو باإبدال، فاجلوهر يف  ليتغرّي اإل باإع������الل ا

قال »َق������َوَل«، ومن ذلك ما ي������ورده ابن جني 

حتت عن������وان »باب يف قل������ب لفظ اإىل لفظ 

قدام والتعجرف«. بال�شنعة والتلّطف ل بالإ

ومل ي�شتطع بذلك النح������اة العرب النجاة 

م������ن تاأثري منطق اليون������ان وفل�شفته، رغم ما 

نلم�شه من دّقة يف املالحظة يف علم النحو.

أ�شدى فيه  ومل ين������ُج كتاب �شيبويه ال������ذي ا

أث������ري املنطق  للعربي������ة خدمة جليل������ة، من تا

أّن املنهج الذي اتبعه �شيبويه  والفل�شفة، رغم ا

أّنه حذا حذو  غلب اإل ا  يف الأ
ّ
هو منهج و�شفي

غريق يف و�شف������ه لقواعد اللغة  اللغوي������ني الإ

العربي������ة، اإذ �شمل بدرا�شت������ه مراحل خمتلفة 

أ  منها تقّدر بثالثة ق������رون، وليفوتنا ما طرا

على اللغة من تطّور وتغيري خالل هذه الفرتة 

)10(
الطويلة من عمرها.

غري������ق وا�شحاً  أث������ر منط������ق الإ ويب������دو ا

قي�شة  يف ا�شتعم������ال �شيبوي������ه لطريقت������ي الأ

والتعليالت اللغوية ويف ذلك يقول ابن جني: 

أّن علل ُجّل النحويني.. اأقرب اإىل علل  »اعلم ا

)11(
املتكلّمني«.

مل يف اأن تتخذ الدرا�شات  وبذلك تبّدد الأ

اللغوي������ة منهج������اً خا�ش������اً به������ا ي�شوقها اإىل 

ال�شتق������الل، ولعّل الن�ش������اط اللغوّي الوا�شح 

�شالم، بدءاً من التاأمالت  عند العرب بعد الإ

أو املحاولت لدرا�شة بع�ص امل�شاكل  اللغوي������ة ا

ول الهجري، ومن اخلليل  اللغوية يف القرن الأ

الذي تّوج جمع اللغة بعد ا�شتقرائها مبعجمه 

»كتاب العني« وانته������اًء ب�شاحب »املزهر يف 

أنواعها« جالل الدين ال�شيوطي،  علوم اللغة وا

أق������ول لعّل هذا الن�ش������اط  اللغوّي كان ميكن  ا

اأن يتك�ّش������ف عن منهج خا�ص يف بحث اللغة، 

 
ّ
 واملنطقي

ّ
لول ما مار�شه التفك������ري الفل�شفي

أث������ري يف التفك������ري اللغوّي   م������ن تا
ّ
غريق������ي الإ

.
ّ
العربي
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وبالت������ايل لو اعتم������د اللغويون العرب يف 

درا�شاتهم للغ������ة على اللغ������ة نف�شها، وكانت 

غرا�ص  هي املو�شوع والغاية، ولي�شت و�شيلة لأ

اأخ������رى لها حاجتها للغة، لك������ّن حاجة اللغة 

لنف�شه������ا اأكرب، عل������ى كّل حال ل������كّل مرحلة 

طبيعتها وظروفه������ا اإذ اإنه لميكن اأن نطلب 

من البخ������ار املت�شاعد مطراً قبل اأن يت�شّكل 

�شحاباً يف �شماء اللغة.

أّنه مل يكن يف و�شع اللغويني العرب  واحلّق ا

اأن يفعل������وا اأكرث مّما فعلوا، واإن كان ما فعلوه 

عجاب. عظيماً يدعو اإىل التقدير والإ

اإذ مل يك������ن بو�شعه������م اأن يح������ّددوا لن������ا 

مو�شوع������ات الدرا�ش������ات اللغوي������ة املختلفة 

ّن  التي تناولوه������ا جمتمعة مت�شابكة، وذلك لأ

الدرا�شات اللغوية اإّنا كانت يومئذ يف بداية 

أّول عهدها باحلي������اة، ومل تكن  ن�شاأته������ا ويف ا

�شالمية ذات تاريخ بعيد  البيئات العربية والإ

، ول كان لها عهد مبناهج 
ّ
يف البحث العلمي

البحث، فلم ي�شتط������ع القدماء اأن يدركوا ما 

خذ به من منهج يالئم كّل بحث على  يجب الأ

حدة.

وكان ل ب������دَّ اأن يدر�شوا وفق منهج معنّي، 

فتناول������وا البحث اللغ������وّي يف منهج كان يف 

أينا منهج التفكري  أيديهم، وهو كما را متناول ا

)12(
الفل�شفي واملنطقي وامليتافيزيقي.

ومل تخ������ُل بالطبع درا�شاته������م اللغوية من 

ولي������ة، ولعلّها تبدو يف  الناحي������ة العلمي������ة الأ

عمل اخلليل بن اأحمد الفراهيدي يف معجم 

ول مّرة هو  »الع������ني«، اإذ اإن جمع املفردات لأ

، ثّم ترتيبها بح�شب 
ّ
يف ح������ّد ذاته عمل علمي

أوائل حروفه������ا، ثّم بحثه يف خمارج ال�شوت  ا

وحتديده������ا، واإثبات هذه املفردات مبعانيها 

م�شت�شهداً بالن�شو�ص ال�شعرية القدمية التي 

لف������اظ، وكّل هذا عمل  وردت فيه������ا تلك الأ

)13(
ول.  من الطراز الأ

ّ
علمي

كان ه������ذا م������ا فعل������ه الع������رب يف جمال 

الدرا�شات اللغوية، ومل يفلحوا يف اإيجاد منهج 

وروبيون يف  بحث خا�ص للغة، فماذا فعل الأ

هذا املجال؟

اتقدت جذوة الدرا�شات اللغوية من حتت 

رماد الع�شور الو�شطى يف اأوروبة، وذلك بعد 

الك�ش������ف عن اللغة ال�شن�شكريتية، لغة الهنود 

�رشاقة  القدماء ودرا�شته������ا،اإذ فتحت هذه الإ

آفاقاً رحب������ة للدرا�شات اللغوية التي  اللغوية ا

كان������ت تتقّدم دائم������اً اإىل هدفه������ا الذي هو 

ا�شتقالل اللغة مبنهج خا�ص لدرا�شتها.

فمنذ ب������زوع ع�رش النه�ش������ة »يف القرن 

اخلام�ص ع�رش والقرن ال�شاد�ص ع�رش« ا�شتّد 

اهتمام ال�شع������وب بلغاتها، اهتماماً منف�شاًل 
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عن التفك������ري الفل�شفي، وا�شع������اً يف اعتباره 

أّن اللغ������ة فرع خا�ص قائ������م بذاته من فروع  ا

املعرفة.

هذا رغ������م ما ن������رى من ت�������رّشب العلوم 

احلديث������ة مبا فيه������ا املنط������ق والفل�شفة اإىل 

الدرا�ش������ات اللغوي������ة، ولق������د اأ�شبحنا ن�شمع 

ترّدد بع�ص امل�شطلحات النف�شية واملو�شيقية 

اللغوي������ة،  الدرا�ش������ات  يف  والت�رشيحي������ة 

ّن ه������ذا مّما لي�شتطيع  ولن�شتهجن ذلك، لأ

دار�ص اللغة ال�شتغناء عنه كي ي�شل اإىل ثمرة 

)14(
ُمر�شية يف درا�شته.

وما دمن������ا نوغل يف الزم������ن، فال خوف 

م������ن دوام ه������ذا التداخل ب������ني درا�شة اللغة 

خرى، اإذ اإن النظرة احلديثة  والدرا�ش������ات الأ

الفاح�شة للغة وحماولتها اجلاّدة يف حتديد 

منهج اللغة وجمراها، وتخلي�شه من ال�شوائب 

خرى، تهب  الوافدة اإليه من ينابيع العلوم الأ

لنا ه������ذا الطمئنان الذي �شي������زداد بعد اأن 

ن������رى ون�شهد اأن منهج البحث يف اللغة طفق 

ينف�ش������ل عن فلك غريه م������ن املعارف ليدور 

يف فلك������ه اخلا�ص متخذاً م������ن اللغة حموره 

وم�شاره.

اإذ اأط������ّل القرن الثامن ع�������رش مبفاجاآته 

الت������ي فتحت للدرا�شات اللغوي������ة باباً وا�شعاً 

دخل������ت فيه، وه������ي اكت�شاف )ال�ش������ري وليام 

 اللغة ال�شن�شكريتية التي كانت حقاً 
)15(

جونز(

اأهّم حادث ميكن اعتباره نقطة البداية لعلم 

أ علم اللغة  اللغ������ة احلديث، وبالفعل »لقد بدا

ي�شّق طريقه باعتباره حقاًل خا�شاً م�شتقاًل« 

أّي حقل اآخر. عن ا

فق اللغوّي،  ي�شح������ب ذلك ات�ش������اع يف الأ

واهتمام جديد عاد يتناول الدرا�شات اللغوية 

العامة املتعلقة بطبيعة اللغة، ولي�شوغ »ع�رش 

النظريات« نظرياته التاريخية والنف�شية يف 

ن�شاأة اللغة.

اإىل  ع�������رش  التا�ش������ع  الق������رن  واأ�ش������اف 

الهتمامات ال�شابقة، اهتماماته بالدرا�شات 

اللغوي������ة املقارنة والتاريخية وما يت�شل بهذه 

الدرا�شات من فكرة التطّور.

اإذ اأخذت حّي������زاً هاماً من درا�شات هذا 

الع�رش بعد اأن كان������ت من�شية، وهذه النظرة 

التاريخي������ة اجلدي������دة جعلت عل������م اللغة يف 

ان�شج������ام مع العلوم الطبيعي������ة وخا�شة علم 

احلياة منها، وانعك�ص ذلك على تق�شيم اللغات 

العاملية وت�شنيفه������ا وا�شتعمال ا�شطالحات 

)16(
م«. مثل »العائلة« و»اللغة الأ

وقد ا�شرت�شد دار�شو اللغة يف هذا القرن 

بجم������ع من الطرق املنهجية غ������ري املتنا�شقة، 
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فاتخذ بع�شهم من علم النف�ص طريقاً يهديهم 

ملا يريدون الو�شول اإليه، وبع�شهم اتخذ من 

أثره يف اللغة،  ون ا علم الجتماع نهج������اً يق�شّ

و�شهدنا جهداً كبرياً، تك�ّشف عن التقّدم بهذا 

العلم خط������وات وا�شعة كان اأكرثها موّفقاً يف 

بحوثه. وثم بداأت اأكمام البحث اللغوي تتفتح 

م������ع بداية الق������رن الع�رشي������ن، وانت�رش العبق 

أن������ه ينبغي اأن تكون  وئي������د اخلطوات موؤّكداً ا

أ�ش�شه  مناهج البحث يف علم اللغة وو�شائله وا

الفل�شفي������ة م�شتمدة من طبيع������ة مو�شوعه، 

أّن »مو�شوع علم  ومن�شجم������ة معه، ول غ������رو ا

اللغة الوحيد وال�شحيح هو اللغة معتربة يف 

ذاتها ومن اأجل ذاته������ا« كما يقول فرديناند 

دي �شو�ش������ري يف كتابه »م�ش������اق يف علم اللغة 

)17(
العام«.

وليلغي هذا التاأكي������د ال�شتعانة بالعلوم 

خرى، بحوثها ومناهجها، ولكن ثمة فرق  الأ

ب������ني اأن ننظ������ر اإىل اللغة من خ������الل مناهج 

معارف لها كيانها اخلا�ص واأهدافها اخلا�شة 

أّنها علم له  بها، وبني اأن ننظر اإىل اللغة على ا

كيانه وو�شائل������ه ومناهجه وغاياته، ويرى)م.

أّن الع������امل الي������وم يف غمرة »ثورة  م. لوي�������ص( ا

« لغوي������ة فعلّية، كان 
)18(

لغوية« ب������ل و»ثورات

من اأهّم نتائجها تفّجر ينابيع ثّرة جديدة يف 

حقل املناهج والدرا�شات التي ا�شتبعدت كّل 

ت ما ي�شّمى بالقواعد  منهج �شاب������ق لها، ونّحّ

التقليدية التي كانت مو�شوعة للغاٍت مل تكن 

م�شتعمل������ة فع������اًل عند و�شع ه������ذه القواعد 

»املعياري������ة«، وانطلق������ت بذاته������ا يف ذاته������ا 

ولذاتها.

ول )فرديناند دي �شو�شري(  كان الينبوع الأ

الذي اتخ������ذ منهجاً ابتدع������ه لدرا�شة اللغة 

وهو:

»الدرا�ش���ة  اأو  التزام���ن  منه���ج   -�

الو�شفية«.

ويُعنى هذا املنه������ج بدرا�شة اللغة درا�شة 

و�شفي������ة، كما هي يف مرحل������ة زمنية حمّددة 

من عم������ر اللغة، ميكن اأن تعّد خاللها بعيدة 

أّن الغاية  عن التاأّثر بعوامل التط������ّور، ويرى ا

من هذا الو�شف هو ك�ش������ف النظام اللغوّي 

برتكيبه الداخلي على اعتباره اأهّم مميزات 

اللغة التي تو�ش������ل اإىل القواعد العامة التي 

حتكم اللغة.

أّك������د )دي �شو�ش������ري( عل������ى املنهج  وق������د ا

 يف ف������رتة زمنية حم������ّددة، واعتربه 
ّ
الو�شف������ي

العم������اد يف درا�ش������ة اللغة، ورمّب������ا يعود هذا 

همية الّدرا�شة الو�شفية يف الك�شف  التاأكيد لأ

ّن املرحلة الزمنية  عن النظ������ام اللغ������وّي، ولأ
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املحّددة هي احلقيقة الوحيدة املتوّفرة لدى 

الباح������ث، ورمّبا كان ه������ذا التاأكيد رّدة فعل 

عملية لنت�شار الدرا�شات اللغوية التاريخية 

واملقارن������ة الت������ي انت�رشت يف الق������رن التا�شع 

. فكان بذل������ك منهجه حّق������اً ثورة 
)19(

ع�������رش

حقيقّية على املفاهيم ال�شائدة حتى ع�رشه.

لكن كيف حُت������ّدد الفوا�ش������ل بني حقبة 

لغوي������ة واأخرى؟ وكيف ميك������ن اأن نعّد اللغة 

بعيدة عما يعرتيها من تطّور؟ وبالتايل كيف 

أدلة الدرا�شة الو�شفية؟ نقيم ا

أّكد كذلك عل������ى منهج اآخر اأعطاه  وقد ا

اأهمية مماثلة للمنهج ال�شابق هو

»الدرا�ش���ة  اأو  التتاب���ع  �-منه���ج 

التاريخية«:

أ�شا�ص  وتُدر�ص اللغة يف هذا املنهج على ا

، اأي الك�شف عن العالقات 
ّ
التتاب������ع الزمن������ي

التي ب������ني الكلمات املتتابع������ة التي ليدركها 

 واحد، والتي يحّل بع�شها حمّل 
ّ
وعي جماعي

بع�ص دون اأن يكون هناك نظام فيما بينها.

غريق القدماء  وقد بعث بذلك مفهوم الإ

من مرقده حّياً وهو »مفهوم القواعد العامة 

، وغاية ه������ذه الدرا�شة 
)20(

جلمي������ع اللغ������ات«

أثر الزم������ن يف اللغة،  التاريخي������ة النظر يف ا

ثر يف تطورها. والك�شف عن مدى هذا الأ

الو�شف���ّي  اللغ���وّي  املنه���ج   -3

البنيوّي:

وكان الينبوع الذي انبثق عن هذا املنهج 

ه������و �شاحب كتاب اللغة )بلومفيلد(، ومل يكن 

هو م�شدر هذا املنهج اإّنا )دي �شو�شري(، اإذ 

اقت�رشت مهّمة )بلومفيلد( على اإ�شاعة هذا 

مريكية. املنهج يف الوليات املتحدة الأ

ويوؤّكد هذا املنه������ج يف درا�شة اللغة على 

 اأي »البنية الظاهرية«، فدر�ص 
ّ
الرتكيب ال�شكلي

أنه  ظاهر اللغة، واأهم������ل املعنى على اعتبار ا

لي�ص مظهراً خارجي������اً ميكن النظر اإليه من 

 امل�شتخدم يف 
ّ
 املو�شوعي

ّ
خالل املنهج العلمي

)21(
العلوم الطبيعية.

اإذ اإن املو�شوعية الت������ي يتمّيز بها منهج 

البح������ث العلم������ي فر�شت عل������ى العلماء، اأن 

 للغة 
ّ
يقت�رشوا على درا�شة ال�شكل اخلارجي

من اأ�شوات ومفردات، مما قادهم اإىل اإهمال 

ع������امل املعنى باأ�رشه، فجاءت بحوثهم �شطحية 

أّي هدف م������ن اأهداف  وقا�������رشة عن بل������وغ ا

درا�شة اللغة.

وثّم غادر )بلومفيلد( مدار اللغة اإىل مدار 

 
ّ
)واي�ص( وغريه من علم������اء املذهب ال�شلوكي

أنها  يف علم النف�ص، واأخ������ذ ينظر للغة على ا

»جمموعة من العادات ال�شلوكية«.
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وق������د نتج عن ه������ذه الدرا�ش������ات اللغوية 

 يف علم النف�ص 
ّ
املتاأّثرة بعلماء املذهب ال�شلوكي

قي������اُم منهج مقارن من نوع جديد، يبحث يف 

اأوجه التباين بني ظاهر لغتني معينتني اأماًل 

يف الو�شول اإىل اأجن������ع ال�شبل لتعليم اللغات 

جنبية. الأ

4- مدر�شة القواعد التحويلية :

�شدرت عام 1957 عن )توام ت�شوم�شكي( 

يف كتابه »الرتاكيب النحوية« عنايٌة واهتماٌم 

أ�شا�ص اللغة،  با�شتنب������اط القواعد التي تكّون ا

فق������ال: »اإّن لكّل مبن������ًى ظاهرّي -وهو الذي 

يق������ال فع������اًل- ومبن������ًى باطني������اً عميقاً هو 

الذي تكون العالق������ات املعنوية فيه وا�شحة 

أّما الذي ينّظ������م العالقَة بني املبنى  متاماً،  ا

 واملبنى الظاهرّي فهي تلك القواعد 
ّ
الباطني

التي اأطل������ق عليه������ا ت�شوم�شك������ي »القواعد 

)22(
التحويلية«.

وبذلك اأدخل عن�رش املعنى يف ا�شتنباط 

القواع������د اللغوية مناق�ش������اً اأن�شار املدر�شة 

الو�شفية  البنيوّية التي كانت قد ا�شتبعدته.

لك������ن امل�شكل������ة التي تعرت�شن������ا يف منهج 

أنه������ا قد اعتمدت احل�ّص  هذه املدر�شة هي ا

فراده������ا كجزء من امل������اّدة التي  الداخل������ي لأ

يعمل بها اللغوّي، وهذا لي�ص من املو�شوعية 

يف �شيء.

ولكن وجهة نظر اللغويني املحَدثني هي 

أّن اللغة ظاهرة ذات طبيعة فّذة، لذلك فاإّن  ا

منهج البحث اللغ������وي الذي ينبغي اأن يطّبق 

على بحوثها ينبغ������ي اأن يُعّدل بال�شكل الذي 

يتالءم مع هذه الطبيعة اخلا�شة للغة.

اللغوي���ة  الدرا�ش���ات  مدر�ش���ة   -�

االجتماعية:

كم������ا هو وا�شح، فقد اأولت هذه املدر�شة 

 من اللغة عناية 
ّ
اجلديدة اجلانب الجتماعي

خا�ش������ة، وهي حت������اول يف بحوثها اأن جتيب 

عن ال�ش������وؤال اله������ام »كيف تعم������ل اللغة يف 

املجتمعات املختلفة؟«.

»فه������ي لذل������ك تدر�ص الوظائ������ف العامة 

واخلا�شة التي يوؤّديها كّل تركيب لغوّي« ومن 

يجاد ال�شيغ  خالل ه������ذه الدرا�شة تنطلق »لإ

والرتاكي������ب اللغوية التي ميك������ن اأن تعرّب عن 

تلك الوظائف«.

لذلك حت������اول اأن تتو�ّش������ل اإىل القواعد 

 
ّ
وال�شواب������ط التي حتك������م ال�شتعمال الفعلي

للغ������ة يف املجتمع، ومعرف������ة ما هو عام منها 

ينطبق على املجتمعات املختلفة وما هو خا�ص 

)23(
مبجتمع معنّي.

وقد متّيزت اأكرث هذه الدرا�شات بال�شبغة 

الو�شفية،»وق������د ازداد ا�شتحق������اق علم اللغة 
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 ملكانته باعتب������اره جمموعة م�شتقلّة 
ّ
الو�شفي

�ش������وات والت�شكيل  من امل������واد املرتابطة كالأ

)24(
واملعجم والدللة«.

أّن البح������ث يف الوظيفة  ومن املالح������ظ ا

الجتماعي������ة للغ������ة بحث متج������ّدد على مّر 

الع�شور، ليقت�رش على حا�رش كّل لغة، وعلى 

ما يت�شّمنه هذا احلا�رش من اإمكانات بل اإنه 

ليمتّد حتى يُدخل يف درا�شته املا�شي كذلك، 

مع ا�شطناع منهج خا�ّص لكّل حال. 

وجدي������ر بالنتباه اأن جت������ّدد البحث غري 

آٍت من اختالف النظ������ر اإىل طبيعة اللغة اأو  ا

د حا�شل من  الباح������ث وطريقته، اإنا جت������دُّ

ا�شتعم������ال اللغة يف كّل جماع������ة لغوية، وهو 

ا�شتعم������ال متط������ّور بطبيعت������ه، وبالتايل هو 

أ الذي ينبغي اأن  جتّدد ياأخذ باعتب������اره املبدا

يُراعى في������ه املنهج املُوؤِذن بدرا�شة اللغة وهو 

املحافظة على ما يدعوه )دي غروت( اللغوي 

)25(
الهولندي.. ا�شتقالل علم اللغة.

وق������د �شاح������ب كّل ه������ذا التق������ّدم نحو 

ال�شتقالل مبنهج البحث يف اللغة يف القرن 

الع�رشين، وما يزال املنهج الذي تنتهجه العلوم 

الطبيعية يف درا�شاته������ا، وهو املنهج العلمي 

 الذي فر�شه التقّدم العلمي الهائل 
ّ
التجريبي

يف الع�رش احلديث.

أين������ا اأن املدر�شة اللغوية الو�شفية  وقد را

البنيوية اأكرث املدار�ص متّثاًل لروح هذا املنهج 

أو  أ�ش�شه العلمية يف بحث ظواهر اللغة ا بكل ا

تركيبها البنيوّي.

 املعرتف به 
ّ
وي�شري منهج البح������ث العلمي

يف �شوء التطّور احلا�������رش لعلم اللغة والعلم 

عام������ة، م������ن املالحظة اإىل التجرب������ة ثّم اإىل 

ال�شتق������راء واملقارنة، واعتب������اره يف كّل ذلك 

ظاهرة التطّور يف اللغة للو�شول اإىل ا�شتنتاج 

أو النظام  القوان������ني العامة التي حتكم اللغة ا

أ�شا�ص حياة اللغة، والعودة من جديد  الذي هو ا

للتجارب وهكذا حتى نر�شى احلقيقة.

أ�ش�ص منه������ج البحث،  وليعني حتدي������د ا

أ�ش�ص  أبداً، اإّنا هي ا أ�ش�ص ثابتة لتتغرّي ا أّنها ا ا

متّث������ل حالة علم اللغ������ة يف املرحلة الراهنة، 

وهذا املنهج ما هو اإل تلخي�ص للطريقة التي 

)26(
يّتبعها علماء اللغة يف الع�رش احلديث.

ولن�شتبعد تبلور تطّورات ممكنة يف هذا 

املنهج يف امل�شتقبل، لعلمنا بالثورات اللغوية 

املتفّجرة يف الع������امل وبالهتمام الكبري الذي 

يُبديه العامل باللغة.



تطّور منهج البحث اللغوّي بني العرب والغرب

3062010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

�لتفكر �لعلمي:31-30.  -1

�أ�شو�ء على �لدر��شات �للغوية �ملعا�شرة:16.  -2

�أ�شو�ء على �لدر��شات �للغوية �ملعا�شرة:96.  -3

مناهج �لبحث يف �للغة:15-14.  -4

�أ�شو�ء على �لدر��شات �للغوية:97-96.  -5

مناهج �لبحث يف �للغة:15.  -6

�لبحث �للغوي عند �لعرب: 61.  -7

حركة �لتاأليف عند �لعرب:12- 15.  -8

�خل�شائ�ص: 1/ 40.  -9

10- �أ�شو�ء: 99.

11- �خل�شائ�ص: 1 / 48.

12- در��شات يف �لنحو �لعربي: 25.

13- جملة �لهالل، د. زكي جنيب حمفوظ: 18

14- مناهج �لبحث يف �للغة: 25- 27-26.

15- تاريخ علم �للغة: 152.

16- مناهج �لبحث: 27.

17- �للغة و�ملجتمع: حممود �ل�شعر�ن: 3.

18- �أ�شو�ء: 101 .

19- جملة �ملعرفة �ل�شورية: 96- عدد 202.

20- �أ�شو�ء: 109-106.

21- �أ�شو�ء على �لدر��شات �للغوية �ملعا�شرة: 133-111-110.

22- �أ�شو�ء على �لدر��شات �للغوية �ملعا�شرة: 134-124.

23- �أ�شو�ء على �لدر��شات �للغوية �ملعا�شرة: 133-121.

24- مناهج �لبحث: 26.

25- �للغة و�ملجتمع: �ل�شعر�ن: 1.

26- �لتفكر �لعلمي: 18.

الهوام�ش:



تطّور منهج البحث اللغوّي بني العرب والغرب

307 2010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

مناهج �لبحث يف �للغة:  د.متام ح�شان، مطبعة م�شر 1955.  -1

�أ�شو�ء على �لدر��شات �للغوية �ملعا�شرة: د.نايف خرما: عامل �ملعرفة عدد9، ي�شدرها �ملجل�ص �لوطني للثقافة و�لفنون   -2

د�ب- �لكويت. و�الآ

هلية بنغازي. �للغة و�ملجتمع  »ر�أي ومنهج«: د. حممود �ل�شعر�ن 1958، �ملطبعة �الأ  -3

تاري��خ علم �للغة منذ ن�شاأتها حتى �لقرن �لع�شرين: جورج مانني، ترجمة: بدر �لدين قا�شم: دم�شق- 1972- وز�رة   -4

�لتعليم �لعايل- �شورية.

فقه �للغة وخ�شائ�ص �لعربية: د. حممد �ملبارك، د�ر �لفكر- بروت 1975 �لطبعة �ل�شاد�شة.  -5

در��شات يف �لنحو �لعربي »نقد وتوجيه«: د.مهندي �ملخزرمي: 1964، من�شور�ت �ملكتبة �لع�شرية.  -6

�لتفكر �لعلمي: د.فوؤ�د زكريا:  �شل�شلة عام �ملعرفة- عدد3.  -7

�خل�شائ�ص: �أبو �لفتح عثمان بن جني: حتقيق حممد علي �لنجار، �لقاهرة، مطبعة د�ر �لكتب �مل�شرية:1952 .  -8

دب، د.�أجمد طر�بل�شي: ن�شر وتوزيع �ملكتبة �لعربية بحلب،  نظرة تاريخية يف حركة �لتاأليف عند �لعرب يف �للغة و�الأ  -9

�لطبعة �لثالثة 1966.

دبي 1978- �لكتب �ملدر�شية. 10- كتاب �لفل�شفة »م�شكلة �ملعرفة«: �جلزء �لثاين للثالث �لثانوي �الأ

11- جمل��ة �ملعرفة- �لع��دد )202(- 1978- د.جنيب غ��ز�وي- فرديناند دي �شو�شر- »موؤ�ش���ص علم �للغة �حلديث«: 

.97-96

12- �لبحث �للغوي عند �لعرب: د.�أحمد خمتار عمر: 1971، توزيع د�ر �ملعارف مب�شر- ليبيا.

�شالم و�لنظرة �لعقلية: 8- �شالم و�لع�شر- مق��ال د.زكي جنيب حممود- �الإ 13- �له��الل- يناير 1979- عدد ممتاز- �الإ

.19

ثبت امل�صادر واملراجع:

¥µ



3082010 اآذار    558 الع���������������������������������دد 

عندم������ا يُقال )مالئ الدنيا و�شاغل النا�س( نعرف اأن املق�شود هو ال�شاعر 

الكب������ري املتنب������ي، فهو �شاحب �شخ�شي������ة اإ�شكالية مازال������ت مو�شع الكثري من 

أنه ال�شاعر  اجل������دل، كما اأن �شعره مازال يقب������ل الكثري من القراءات، رغ������م ا

كرث حظوة من قبل الدار�شني والنقاد على مّر الع�شور. الأ

وبع������د اطالعي على الكثري من الدرا�ش������ات والبحوث التي تناولت املتنبي 

برز من �شخ�شية املتنبي، كطموحه  و�شعره وجدت اأن اأغلبها تناول اجلانب الأ

ع�شو احتاد الكتاب العرب.

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁

ò

املتنبي والبكاء..

روؤية جديدة يف ال�شعر وال�شاعر

❁
�شامر اأنور ال�شمايل
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ال�سيا�س������ي اإىل الرئا�س������ة، اأو اجلانب اجللي 

يف �سعره ال�سيم������ا الفخر. وبعد قراءة ديوان 

املتنب������ي باإمعان تنبهت جلانب مهم مل يعن به 

املخت�سون النقاد والباحثون، واأعني درا�سة 

خرون،  أو يبكيه االآ املتنب������ي كاإن�سان يبك������ي، ا

اأو عندم������ا يعاي�ش حال������ة اإن�سانية ت�ستدعي 

البكاء عامة، �سواء البكاء الناجت عن احلزن، 

آخ������ر. وقد ورد ذكر البكاء  أو البكاء ل�سبب ا ا

ثمان وخم�سني مرة يف �سبع واأربعني ق�سيدة 

م������ن ديوان املتنب������ي، وال اأظنه ع������ددا قليال 

على �سخامة دي������وان املتنبي، ال�سيما عندما 

نكت�س������ف اأن املتنب������ي كان يتحا�سى اأن يبكي 

خرين حياء، ويتجلد اإن كان مبفرده  اأمام االآ

لكربيائه ال������ذي يخالطه �سيء م������ن الغرور، 

ولكنه عندم������ا ينهمر الدمع م������ن عينيه قد 

ينتحب اأكرث من كل من ينوح كما اعرتف هو 

�رصاحة يف اإحدى ق�سائده.

وحر�سا مني على اإ�ساءة جانب خفي يف 

ديوان ال�سعر العربي كتبت هذا البحث الذي 

اأرجو اأن يحقق الغاية املق�سودة منه.

»العني التي تبكي«

يف البداية نتناول �سورة العني التي تبكي 

يف �سعر املتنب������ي، فنجدها عينا ذات اأجفان 

متقرحة من كرثة البكاء، ولكنها لي�ست عينا 

ب�شع������ة تثري ال�شمئزاز، ب������ل هي عني جميلة 

حقا، فالع������ني الباكية لها جماليتها اخلا�شة 

يف عين������ي املتنبي، فالدم������وع الغزيرة جعلت 

حمرة اخل������دود -اأي ال�شقائق- �شفرة -اأي 

بهارا- ول�شك اأن ه������ذا اخلد املبلل بالدمع 

لغادة ح�شن������اء مل يقلل من ح�شنها، بل اأ�شفى 

نوثة والرقة. عليها مزيدا من الأ

جفاُن َقرحى ِمَن الُبكا َوَقد �شاَرِت االأَ

ال�َشقاِئُق اخُل��دوِد  َبهارًا يف  َو�شاَر 

وين������وه املتنبي اأن الدم������وع على اخلدود 

ل ت�شرتط احل������زن ال�شادق يف القلب، فثمة 

عربات تنهمر من العني من �شدة احلزن على 

حباب الذين رحلوا بعيدا، اأو غّيبهم  فراق الأ

بد، اأو من ق�شوة �رشوف الزمن،  املوت اإىل الأ

اأو من �شدة �رشاوة احلروب. ولكن ثمة دموع 

لي�شت اأكرث من ماء يخرج من العيون الكاذبة، 

أية  ف������ال اإح�شا�ص فيها ول حتّرك يف النف�ص ا

م�شاعر، واإن �شابه������ت الدموع احلقيقّية يف 

ال�شكل اخلارجي ل غري.

ُخ���دوٍد يف  ُدم����وٌع  ِا���ش��َت��َب��َه��ت  ذا  )اإِ

����ن َت��ب��اك��ى( َ َم���ن َب��ك��ى مِمَّ َت���َب���نيَّ

»البكاء يف املعركة«

ق������د ل ينتبه معظ������م ق������راء املتنبي اإىل 

ح�شور الب������كاء يف ديوانه، ل�شيما الق�شائد 
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التي ي�شف فيه������ا احلروب ال�رشو�ص، حيث 

يتج������ه اهتمامهم اإىل و�ش������ف اأجواء املعارك 

الطاحنة وحيث تدور رحى املوت دون رحمة، 

أو اإىل البحث عن املتنبي ال�شاعر الفار�ص يف  ا

تلك الق�شائد، غري اأن ح�شور البكاء يف هذا 

اجلانب من �شعر املتنبي بارز بجالء وي�شتحق 

منا الكثري من الهتمام.

ول�ش������ك اأن البكاء لن يكون يف ال�شفوف 

التي يق������ف فيه������ا املتنبي، ب������ل بالتاأكيد يف 

ع������داء املهزومون،  خر حيث الأ املع�شك������ر الآ

وه������م يف هذه الق�شيدة رج������ال، ولي�شوا اأي 

رجال، بل ه������م حتديدا قواد ال������روم الذين 

أ�شريات  يبك������ون �رشفهم ال�شائ������ع، فن�شاوؤهم ا

ل������دى �شيف الدول������ة وقد اأ�شبح������ن ذليالت 

أو يُعنى بهن  أب������ه ل�شاأنهن ا مهمالت ل اأحد يا

لكرثتهن وهوانهن.

)ُتَبّكي َعَليِهنَّ الَبطاريُق يف الُدجى

��ُد( َوُه����نَّ َل��َدي��ن��ا ُم��ل��َق��ي��اٌت َك��وا���شِ

ول يقت�������رش البكاء على الب�رش يف ال�شعر 

أي�ش������ا احليوانات  احلما�ش������ي، فقد تبك������ي ا

واجلم������ادات يف كال املع�شكري������ن حتت تاأثري 

اخلطب املروع، ولكن يجب النتباه والتفريق 

بني بكاء غري العاقل يف مع�شكر املتنبي الذي 

يعده املتنبي اأحد مالمح الن�رش، وبني بكائها 

خر الذي ه������و من عالمات  يف الط������رف الآ

الهزمية. فقد يبكي �شيف املتنبي، ولكن لي�ص 

بكاء املك�شور اخلا�������رش، بل ال�شيف يبكي يف 

ن بكاءه هو الدم الذي ي�شكبه من  اأوج قوته لأ

عداء الذين جندلهم �رشعى بحد  اأج�شاد الأ

ن�شله املرهف.

َوُمهري َفَر�شي  �َشجَوها  )�َشَتبكي 

��ف��اِئ��ُح َدم��ُع��ه��ا م���اُء اجُل�����ش��وِم( ���شَ

أي�شاً  واخليول يف املعارك تذرف الدموع ا

وي�شت������د بكاوؤه������ا، ولكن لي�ص الب������كاء الذي 

ي�شقط الدم������ع من العيون، فه������ذا لي�ص من 

�ش������اأن اخلي������ول التي ترك�ص بخف������ة و�رشعة 

ور�شاقة يف الك������ر والفر وهي حتمل فار�شها 

ح�شنة هي حبات العرق  املق������دام، فدموع الأ

النا�شحة من اأج�شاده������ا، فلي�ص ثمة معركة 

كب������رية من دون هذه اخليول التي جتيد هذا 

النوع من البكاء الرائع.

َع��َرق��ًا ُج��ل��وُده��ا  َتبكي  )َواخَل���ي���ُل 

���ه���ا ُم����َق����ُل( ���حُّ ِب������اأَدُم������ٍع م����ا َت�������شُ

ول يقت�رش البكاء يف �شاحات الوغى على 

ال�شيوف واخليول، فها هي الرماح ال�شليمة 

تبك������ي الرماح التي تك�رشت من �شدة القراع. 

اأما دم������وع تلك الرماح فه������ي قطرات الدم 

احلمراء القاني������ة التي �شالت يف املعركة من 
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ج�شاد التي اخرتقتها ومزقت  الأ

جلوده������ا، وه������ي م������ن ال�شور 

القا�شية يف �شعر املتنبي.

حيَحها )َوُيرِجُعها ُحمرًا َكاأَنَّ �شَ

ِق( امُلَتَدقِّ َرحَمِة  ِمن  َدمًا  ُيَبّكي 

ويف �شاحة املعركة ل يبكي 

الرجال املهزومون، ول ال�شيوف 

فح�شب،  واخلي������ول  والرم������اح 

بل حت������ى املا�شية تبكي بدورها 

بعدم������ا ذل اأ�شحابها، ف�شارت 

ترك�ص خل������ف فلول املهزومني، 

وكل حيوان يبكي ب�شوته. 

)ُي���َب���ّك���ي َخ��ل��َف��ُه��م َدث�����ٌر ُب���ك���اُه

ُي����ع����اُر( اأَو  ُث���������وؤاٌج  اأَو  ُرغ��������اٌء 

❁    ❁    ❁

أ�ش������ري اإىل بيت من  �شمن ه������ذا ال�شياق ا

ال�شع������ر ميدح في������ه املتنبي اأح������د الفر�شان، 

في�ش������وره ان������ه اإذا ا�شت������ل �شيفه م������ن غمده 

ف�شوف يبك������ي هذا الغم������د ال�شيف امل�شلول 

نه لن يع������ود �رشيعا اإىل قراب������ه، ف�شاحبه  لأ

اإذا ج������رد �شيفه ف�شيخو�������ص معارك طويلة، 

وبهذه ال�شورة يقدم املتنبي املمدوح ب�شورة 

الرج������ل ال�شجاع الذي ي�شهر ال�شيف يف وجه 

خ�شوم������ه واأعدائه بينما غم������ده فارغ ي�شكو 

ف������راق ال�شيف، وهذه من ال�شور اللطيفة يف 

ن�شال  أت������ت �شيغة اجلمع لالأ �شعر املتنبي. وا

والغمود ملزيد من املبالغة.

ذا اإِ الُغمود  ِل  ن�شُ االأَ َعلى  )َتبكي 

ُده�����ا( ������������ُه ُي�����َج�����رِّ اأَن��������َذَره��������ا اأَنَّ

❁    ❁    ❁

أ�ش������ري اإىل نقطة هام������ة يف هذا املجال،  ا

وهي اأن املتنبي قرن البكاء بال�شالح من زاوية 

اأخرى، فال يجعل اخليول وال�شيوف والرماح 

تبك������ي، ل�شيما اإذا كانت الدموع من الدماء، 
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ب������ل يفرت�ص اأن ال�شالح ه������و البكاء بذاته ل 

غري، ولهذا يجد اأن مثل هذه املعركة خا�رشة 

حتما، فالبكاء ل جدوى منه ول خري فيه اإذا 

كان �شالح������ا، فح�شبه حينذاك اأن يثقل على 

القلب وي�شيل على اخلد فيجرحه.

الِح َعلى الُبكا لَت ِمَن ال�شِ ذا َح�شَ )َواإِ

َتقَرُع( َك  َوَخ��دَّ ِبِه  ُرعَت  َفَح�شاَك 

ويف هذا املعنى بي������ت اآخر يرتبط   

في������ه الب������كاء وال�ش������الح يف �شع������ر املتنب������ي، 

وال�ش������الح يف البيت الثاين ه������و اأي�شا عدمي 

النفع ل فائدة منه، ب������ل يزيد املتنبي القول 

�شلحة، فه������و ل يدفع ال�رش، ول  باأنه �������رش الأ

يرهب العدو، ول يحمي النف�ص.

ُمَتكاِثٌر َوَجي�ُشُه  الَوحيُد  )ِب��اأَب��ي 

دُم���ُع( االأَ الِح  ال�شِ ���رَسِّ  َوِم��ن  َيبكي 

خري هو  ويجب النتب������اه اإىل اأن البيت الأ

أّما البيت الذي  بكاء امل�شت�شعف امل�شك������ني، ا

قبله فيت�شمن احلكمة والن�شيحة.

❁    ❁    ❁

�ش������ارة اإىل اأن مف������ردة البكاء  ويج������ب الإ

اأتت كلها ب�شيغة الفع������ل امل�شارع، وتكررت 

بع�شه������ا ب�شيغ )تبكي- يبكي- �شتبكي( �شبع 

مرات، وكا�شم مرتني: )بكاه- البكا( يف دللة 

�رشيح������ة م������ن املتنبي عل������ى تفاعل احلدث 

أثن������اء رواية الق�شيدة، فحتى  وحراكه حتى ا

اإذا كان������ت اأحداث اخلط������وب قد م�شت يف 

زمنها ف������اإن وقعها مازال حي������ا حتى النطق 

بالق�شيدة واملجاهرة بها.

»بكائيات الوداع«

أثناء  ل يقت�������رش البكاء على اجلم������ادات ا

احلروب واملع������ارك التي تنط������ق من هولها 

حتى من ل روح فيه، ففي ال�شلم اأي�شا هناك 

�شي������اء التي تبكي، ونق�شد هنا  الكثري من الأ

حتديدا الدموع التي تنهمر من العيون لدى 

حبة. رحيل الأ

أ باملديح الذي ع������رف به املتنبي  و�شنب������دا

و�شاع عنه. وجند اأن البكاء يف هذا ال�رشب 

عالء من �شاأن املمدوح، وهذا قليل  ارتبط بالإ

يف ديوان املتنبي عل������ى كرثة ق�شائد املديح، 

ول�شك اأن ال�شبب يعود اإىل اأن ق�شائد املدح 

تتعمد بعث الغبطة يف نف�ص املمدوح و�شامع 

املدح، له������ذا كانت تل������ك الق�شائد قليال ما 

تقارب البكاء وتدنو منه. 

جعل املتنبي املناب������ر التي كانت من اأهم 

و�شائل ن�رش املعرفة والفكر والثقافة يف ذلك 

الع�رش تبكي على رحيل الرجل الكرمي الذي 

كان يج������ود م������ن عطاياه عل������ى النا�ص، وهنا 

ا�شتخ������دم املتنبي الكناي������ة ليدل على و�شف 
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املمدوح ال������ذي كان كالمه موؤث������را حتى يف 

أ�شف������ت على فراقه، فكيف  اجلمادات التي ا

احلال بكائن يخفق قلبه بني ال�شلوع.

مرُي َفغاَب اخَلرُي َعن َبَلٍد )غاَب االأَ

َمناِبُرُه( َتبكي  ِا�شِمِه  ِلَفقِد  كاَدت 

❁    ❁    ❁

الغياب والرحيل من املوا�شيع التي ت�شح 

له������ا الدموع يف �شعر املتنبي، ل�شيما الن�شاء، 

خا�شة اإذا كان امل�شافر هو املتنبي ذاته. وهنا 

أة تبكي فراق املتنبي ورحيله عنها،  جند امرا

وق������د اأحزن املتنبي بكاوؤه������ا حتى كان يرجو 

أة الباكية الرجل الذي يريد  لو راأت تلك املرا

اأن يق�شده وي�شافر اإلي������ه، لعلها تعذره على 

أته وعرفت  رحيله عنه������ا وفراقه له������ا اإذا را

أبيات  خ�شال������ه احلميدة، وهذا م������ن اأجمل ا

املديح يف �شعر املتنبي.

َدمُعها �َشجاين  ب��اِك��َي��ًة  َل��ي��َت  )ي��ا 

َليَك َكما َنَظرُت َفَتعِذرا( َنَظَرت اإِ

ول يقت�������رش البكاء لدى رحي������ل املتنبي 

عل������ى الن�شاء فقط، فقد يبكي الرجال اأي�شا 

رحيله، ول�شك اأن البكاء الذي ي�شيع به النا�ص 

فقدان �شاعرهم ب������كاء ي�شتحق اأن يخلد يف 

ال�شعر. ويجدر النتباه اإىل اأن املتنبي مل يبك 

�شاع������ة الرحيل على من خاله������م دونه وان 

اأحزنه اأمرهم.

�شاِدٍن  ِباأَجفاِن  باٍك  َفَكم  )َرَحلُت 

يَغِم( �شَ ِباأَجفاِن  ب��اٍك  َوَك��م  َعَليَّ 

ومن اأجم������ل �شور البكاء يف �شعر املتنبي 

تلك التي ي�شف فيها حلظة الوداع، فالدمع 

حبة حلظة الوداع،  يف العيون مين������ع روؤية الأ

ويح������رم املتودعني م������ن روؤي������ة بع�شهم كي 

يتزودوا من روؤية بع�شهم قبل الفراق، وكاأن 

حباب حلظات  الدمع هنا يعيق اأن يعي�ص الأ

الفراق ال�شعب������ة كما ي�شته������ون، وهنا يبدو 

الدمع مفرق������اً قبل الف������راق، ولي�ص متنف�شا 

للتعب������ري عما يختلج يف النف�������ص من م�شاعر 

احلزن، وهذه من ال�ش������ور املتفردة يف �شعر 

�ش������ارة اإىل اأن املتنبي قد  املتنب������ي. وجتدر الإ

خرين يف بكائهم. يبدو م�شاركا الآ

الُبكا الَنَظِر  َعِن  َيعدونا  َة  يَّ )َع�شِ

ِق( ِة الَتوديِع َخوُف الَتَفرُّ َوَعن َلذَّ

❁    ❁    ❁

جند هن������ا اأن املتنبي يبكي لوعة الفراق، 

ولكن������ه ل يبكي منف������ردا، ول يبكي �شخ�شا 

بعين������ه، اأو قوما يخ�شه������م ببكائه دون باقي 

الب�رش، بل هو يطل������ق حكمة بليغة، وما اأكرث 

هذه احلكم يف �شعر هذا ال�شاعر املفكر، مع 
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مالحظة اأن املفردة اأتت ب�شمري املتكلم واإن 

كان������ت ب�شيغة اجلمع )نبكي( وهذا له دللة 

غري خافية.

)َنبكي َعلى الُدنيا َوما ِمن َمع�رَسٍ

قوا( َيَتَفرَّ َفَلم  الُدنيا  َجَمَعتُهُم 

وتبل������غ اللوعة ذروتها حلظة الوداع حتى 

يدع������و املتنبي الطلل لت�شارك������ه البكاء، وهنا 

أت������ى البكاء ب�شيغ������ة اجلمع حي������ث املتنبي  ا

 ل يبكي منفردا، ول يبكي اأمام النا�ص، ولكنه 

أليم، لهذا يجد اأن  اإذا بكى حقا فلم�ش������اب ا

من حق������ه اأن ت�شاركه حتى اجلمادات �شجوه 

وبكاءه.

����ه����ا ال���َط���َل���ُل ّن�����ا اأَيُّ ث�����ِل�����ث َف�����اإِ )اإِ

ب������ُل( َن��ب��ك��ي َوُت���������رِزُم حَت��َت��ن��ا االإِ

ويف بي������ت اآخر جن������د املتنبي يبكي قرب 

حبة  الطلل اأي�شا، وه������و ي�شتعيد ذكريات الأ

ر�ص التي �شارت  آثارهم يف الأ الذين خلفوا ا

بلقع������ا برحيله������م، مثلم������ا خلف������وا يف قلبه 

احل�������رشات فغدا القلب خالي������ا من ال�رشور، 

ويت�شاعد احلزن يف فوؤاد املتنبي حتى يخال 

الطل������ل ي�شكو بدوره ق�شوة الف������راق، في�شكو 

للمتنبي احلزن الذي ف������اق حزنه، حتى اإنه 

ح�شد املتنبي عل������ى قدرته على البكاء بينما 

حباب  نه برحيل الأ هو ل ي�شتطيع الب������كاء لأ

أ�شد من  م������ات من �شدة احلزن، لذلك حزنه ا

حزن املتنبي.

�َشَغفوا َم��ن  َبع�ُس  ���َك  اأَنَّ )اأَب��ك��اَك 

َق��َت��ل��وا( َم��ن  َب��ع�����سُ   َ اأيَنِّ اأَب����ِك  مَل 

وقد اأورد املتنبي البكاء بت�رشيفات �شتى، 

واأتى ب�شمري املتكلم يف �شيغة اجلمع )نبكي( 

ولكنه يف البيت التايل يورد ال�شمري ب�شيغة 

املفرد املتكلم )بكيت( وتتناوب نوبات البكاء 

ف������رتد مفردة الب������كاء مرة اأخ������رى بت�رشيف 

خمتلف )ابكيا( دللة على �شدة احلزن الذي 

يحر�ص على الب������كاء، وينزل الدموع اجلمة 

من عيني �شاحب الدمع الع�شي.

اأَبكيكا ِكدُت  َحّتى  َربُع  يا  )َبكيُت 

َوِبَدمعي يف َمغانيكا( َوُجدُت بي 

❁    ❁    ❁

نلحظ كاأن املتنبي كان ي�شعر باحلياء اإذا 

بكى، له������ذا كان يزجر دمع������ه، ول يبكي اإل 

بع������د اأن يغلب احلزن نف�ش������ه فال يقدر على 

منع عينه م������ن ذرف الدموع احلرى. وجنده 

خرية  هن������ا ظل متما�شكا حت������ى اللحظات الأ

اأمام املع�شوقة التي اختارها قلبه، ولكن بعد 

رحيلها غلب عليه احلزن فاأخذ يبكي. ومن 

اجلدي������ر بالذكر اأن هذا البيت ورد فيه ذكر 

البكاء مرتني، يف تاأكيد من املتنبي على غلبة 
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البكاء عليه وتاأثره مبا جرى، فتتابعت نوبات 

البكاء عنده.

)َقد كاَن مَيَنُعني احَلياُء ِمَن الُبكا

مَيَنعا( اأَن  الُبكا  مَيَنُعُه  َفالَيوَم 

أنه اإذا  ولك������ن �رشعان م������ا يرى املتنب������ي ا

ابتع������د عمن يبكي عليه خ������ري له، فكاأنه هنا 

يخاطب نف�شه كي يق�شي طيف املحبوب عن 

خميلته كيال يبكي دون جدوى على املحبوب 

املفارق.

عندي اأج��م��ل  فال�شلوُّ  )اأب��ع��دي 

الُغّياب( على  البكا  ح�شور  من 

ومع ذلك ن�شتطيع القول اإن البيت الذي 

يرى املتنبي فيه ال�شلو اأح�شن عنده من البكاء 

ه������و من داف������ع احلياء ل غ������ري، فبعد حترر 

امل�شاع������ر املكبوتة من �شجنه������ا يبكي املتنبي 

كغريه من النا�ص، بل لعله يبكي اأكرث من �شواه 

لرهافة ح�شه و�شمو م�شاعره، ل�شيما عندما 

حباب التي كانت  آثار الأ ينفرد بنف�شه بجانب ا

ت�شتمطر الدمع من عيني املتنبي كاأنه الغيمة 

ال�شخية.

»بكاء الثكل«

اإذا كان املتنبي على قوة �شكيمته، و�شدة 

عزميته، يرق قلبه يف حلظات ال�شفر، فيبكي 

أو يبكي منفردا منطويا على  مع من يبكون، ا

اأحزانه، فكيف حاله اإذا كان هذا الوداع هو 

ب������دي. فالذاهب ق������د يعود مهما  الفراق الأ

طال ال�شفر، فيجتمع مع خالنه مرة اأخرى، 

أوبة، فلي�ص ثمة  ولكن امليت هو الراحل دون ا

اأمل يف اللقاء من جديد.

أ البحث يف ه������ذا اجلانب من �شعر  نب������دا

م������وات الذين  �شغر الأ املتنب������ي مع رثائ������ه لأ

رثاهم يف ديوانه. وم������ن اجلدير باملالحظة 

هن������ا اأن املتنبي ل ي�ش������ف لوعة احلزن على 

امليت الطفل ل�شغر �شن������ه، بل يبكيه عندما 

أنه �شيك������ون لو طال به العمر �شيدا  يفرت�ص ا

يف قوم������ه، فهو م������ن اأ�شل ك������رمي. وهذا ما 

ي�شتدعي البكاء يف راأي املتنبي الراثي.

ِه نِّ �شِ َقدِر  َعلى  ُيبكى  ال  )َوِمثُلَك 

�شِل( َوَلِكن َعلى َقدِر املَخيَلِة َواالأَ

❁    ❁    ❁

كم������ا يوؤك������د املتنب������ي اأن انته������اء مرا�شم 

الت�شيي������ع ل تعني نهاية الب������كاء، فمن له يف 

قلوبنا مكانة كبرية نبكيه كلما مر يف خاطرنا 

وذكرن������اه واإن �شار حتت ال������رتاب، ونخاطبه 

واإن كان ل ي�شمعن������ا. وه������و يف البيت التايل 

يرثي رجال كرميا كان يجود على النا�ص من 

ف�شله، وعندما مر ب������ه �شائل ن�شي اأن ي�شاأل 

العطايا، فقد �شغله البكاء عن طلبها، وكيف 
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مر كذلك و�شاحب القرب كان خري  ل يكون الأ

من يعط������ي من يق�شده. وهن������ا جند مفردة 

البكاء تاأتي فعال م�شارعا دللة على البكاء 

يف الوقت الراه������ن، وكم�شدر يف دللة على 

اأن البكاء حالة م�شتم������رة على حادث املوت 

واإن كان فعل املوت م�شى وانق�شى اأمره.

������رُّ ِب����َق����رِبِك ال���ع���ايف َف��َي��ب��ك��ي )مَيُ

��وؤاِل( َوَي�����ش��َغ��ُل��ُه ال��ُب��ك��اُء َع���ِن ال�����شُ

❁    ❁    ❁

ومن لطائف رث������اء املتنبي البيت التايل، 

حي������ث يرثي املتوفى، ويع������زي ذويه نا�شحاً، 

فهو يقول اإن فقيدهم كان �شعيدا يف حياته، 

فلم تفته اأي متعة من متع احلياة، فهو عا�ص 

جدر بهم  حياته كما ي�شتهي ويرغب، لهذا الأ

اأن يكفوا ع������ن البكاء. وكاأنه ي�شمن قوله اأن 

امليت قد ق�شى �شهوته من الدنيا، وعليهم اأن 

يفعلوا مثله ويعي�ش������وا بدورهم حياتهم، فال 

داعي للمبالغة يف البكاء والتباكي.

)ُن��َب��ّك��ي مِلَ��وت��ان��ا َع��ل��ى َغ���رِي َرغ��َب��ٍة

َتفوُت ِمَن الُدنيا َوال َموِهٍب َجزِل(

أم������ا يف البي������ت التايل فنج������د املتنبي ل  ا

حياء،  يتحدث عن املوت م������ن وجهة نظر الأ

أ�������رشار الروح، فهو يوؤكد  بل يحلق عاليا يف ا

اأن امليت قد غادر احلياة الفانية، وذهب اإىل 

بهى، فهو  جمل والأ الفردو�ص حيث احلياة الأ

ذو روح طيبة لهذا �شيدخل اجلنة التي وعد 

اهلل بها عب������اده املوؤمنني، وح�شب الثكاىل اأن 

يعرف������ن اأن من فقدنه يف خ������ري حال. وهذا 

عزاء بليغ ل عزاء من بعده.

َق���راُرُه ِا�شَتَقرَّ  َوم��ا  َعَليِه  )ُيبكى 

يف الَلحِد َحّتى �شاَفَحتُه احلوُر(

وثمة بيت من ال�شعر يف الرثاء له وجهان، 

فم������ن جهة ميك������ن الق������ول اإن املتنبي ق�شد 

القول اإنه اإذا جتمل القوم بال�شرب فهذا من 

خ�شالهم، وهذا اأوىل بهم مادام البكاء ل يرد 

موات. كما ميكن الق������ول اإن املتنبي يريد  الأ

القول اإنه من حق ق������وم الرجل طول النواح 

حد احلق  والنحي������ب، فامل�شاب جلل ولي�ص لأ

يف اأن ينك������ر عليهم ذل������ك، فالفاجعة لي�شت 

بالهين������ة، وهي فاجعة قا�شمة، فاملتنبي ذاته 

يبكي مع من بكوا.

���رُبٌ ����ن����ا ����شُ نَّ ���رَبن���ا َف����اإِ ن ����شَ )َف���������اإِ

َم��������ردوِد( َف����َغ����رُي  َب���َك���ي���ن���ا  ن  َواإِ

❁    ❁    ❁

نكت�ش������ف اأن املتنبي يف ق�شائ������د الرثاء 

ن تلك  ي�شف البكاء غالبا باأفعال احلا�رش لأ

الق�شائد قالها عقب حادث الوفاة مبا�رشة، 

ع������داد الق�شي������دة ملدة  فلي�������ص ثمة جمال لإ
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طويلة، فغاية تلك الق�شائد هي العزاء، كما 

اأن تلك الق�شائ������د تاأتي عفوا نتيجة احلزن 

أم������ا اإذا اختار  واللوع������ة يف نف�������ص ال�شاعر. ا

املتنبي الفعل املا�ش������ي، فهذا دللة وا�شحة 

عل������ى اأن امل�شاب كان وم������ا زال حا�رشا يف 

املخيلة والفكر والقلب.

فف������ي رثاء املتنبي جلدت������ه يقول اإنه كان 

يبكي عليها من قبل موتها خوفاً من رحيلها، 

فقد كانت طاعنة يف ال�شن، لهذا عا�ص �شيئا 

م������ن حزن فراقها يف حياته������ا. ثم اأتى املوت 

ال������ذي ل مفر من������ه، فاأخذ اجل������دة الغالية 

فعا�ص احلزن كل������ه، فلم يجد بدا من البكاء 

ال�رشيح.

َحياِتها يف  خيَفًة  َعَليها  )َبَكيُت 

ِقدما( �شاِحِبِه  ُثكَل  ِكالنا  َوذاَق 

أي�ش������ا اأخت �شيف  وجن������د املتنبي يبكي ا

الدولة، وقال بع�ص الدار�شني اإنه كان يهواها 

�شباب �شتى من اجلهر بحبه  ولكنه مل يتمكن لأ

ال������ذي ظل مكتوما يف قلبه، لهذا رثاها بهذا 

أنه بكاها لي�ص  الرث������اء املوؤثر الذي يعلن فيه ا

ّن لها  نها اأخت �شيف الدولة وح�شب، بل لأ لأ

أيادي بي�شاء عليه. ا

ناِئِعها َذَك��رُت َجمياًل ِمن �شَ )َوال 

���َش��َب��ِب( ِب���ال  ُودٌّ  َوال  َب��َك��ي��ُت  اّل  اإِ

وم������ن اجلدي������ر باملالحظ������ة اأن �شم������ري 

املتكل������م اأتى ب�شيغة املف������رد لدى رثاء جدته 

واأخ������ت �شيف الدولة ل غري، وهذا يدل على 

أّن هذي������ن احلدثني كانا اأكرث تاأثريا يف نف�ص  ا

خرى  املتنبي من غريهما، ففي الق�شائد الأ

اإذا اأتى �شمري املتكلم فب�شيغة اجلمع، وكاأن 

املتنب������ي واحد من �شائر الباكني ولي�ص حزنه 

مر اختلف  زائ������دا عن حزن �شواه، ولك������ن الأ

فيما بعد.

❁    ❁    ❁

أت������ي امل������وت ب�شورة جدي������دة يف �شعر  ويا

املتنب������ي يف البيت التايل، فه������و ين�شح اأحد 

الرج������ال باأن يك������ون قويا كامل������وت ل يرحم 

أب������ه لكرثة الدموع. وقد اختار  أو يا من يبكي ا

املتنب������ي املوت كاأ�شد ما تك������ون عليه �رشامة 

القوة، واختار البكاء كاأبلغ ما يكون لل�شعف. 

وجن������د اأن مف������ردة البكاء تتك������رر مرتني يف 

هذا البي������ت، كفعل ما�ص ي�شتمر تاأثريه حتى 

يتح������ول كدميومة يف ال�ش������م الذي خرج من 

الزمن ليك������ون دللة مطلقة عل������ى ا�شتمرار 

الب������كاء من الزمن املا�شي اإىل اأجل غري منته 

مادام هناك موت وبكاء.

)َوُك�����ن َك����املَ����وِت ال َي���رث���ي ِل��ب��اٍك

َب��ك��ى ِم��ن��ُه َوَي������روي َوه����َو ���ش��اِد(
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»املحب يبكي حمبوبه«

يربط املتنبي بني البكاء واحلب �رشاحة 

أبي������ات فقط على �شخامة ديوانه،  أربعة ا يف ا

بيات التي  وكرثة غزليات������ه، دون اأن نغفل الأ

ورد فيه������ا البكاء لدى تودي������ع املحبوبة، مع 

أة املحبوبة هي التي كانت  �شارة اإىل اأن املرا الإ

تبكي ولي�ص ال�شاعر العا�شق. 

ومن اجلدير بالذكر اأن البيت التايل ياأتي 

ب�شم������ري املخاطب، واإن كن������ى املتنبي بذلك 

ع������ن نف�شه، حيث يق������ول اإن العا�شق املدنف 

يف�شحه �شحوب وجهه وهزال ج�شده، �شواء 

أ�شلم نف�شه  أم ا جتلد ومنع عين������ه عن الدمع، ا

للنحيب.

َت�شرِبا مَل  اأَم  ��رَبَت  ���شَ َه���واَك  )ب���اٍد 

ن مَل َيجِر َدمُعَك اأَو َجرى( َوُبكاَك اإِ

والعا�شق يرى كل مظاهر الطبيعة تبكي 

لبكائه حتى يخيل اإليه اأن املطر الذي ينهمر 

من الغي������وم هو ب������كاء كبكاء )ع������روة( على 

حمبوبت������ه )عفراء(. وهنا جن������د ثمة عالقة 

واإن كانت خفية بني البيتني، فاملتنبي مل يبك 

ول ب�شمري  �رشاح������ة فيهم������ا، فكنى ع������ن الأ

املخاطب، والثاين بعين������ي عروة، وكاأين اأرى 

املتنبي يخجل اأن يبكي �رشاحة وهو املعروف 

ب�شربه على ال�شدة، وكربيائه الذي يحر�ص األ 

�شباب. يفرط به مهما كانت الدواعي والأ

)َف���َك���اأَنَّ ُك���لَّ ���َش��ح��اَب��ٍة َوَك��َف��ت ِبها

ِح���زاِم( ِاب���ِن  ُع���رَوَة  ِبَعيَني  َتبكي 

❁    ❁    ❁

يزي������د املتنبي العا�ش������ق يف البكاء اإذا لح 

له طي������ف الفراق، وطاملا و�شف املتنبي بكاء 

الذين يفارقون اأحباءه������م، كما روى لنا عن 

حب������اب، ففي ديوان  بكائه ل������دى مفارقة الأ

أب������رز املوا�شيع  املتنبي جن������د اأن البعاد من ا

التي ت�شتدعي الن�شيج والنحيب. وجند ربطا 

ممي������زا يف البي������ت التايل بني لوع������ة الفراق 

وفاجع������ة الزوال، فاملتنبي يقول اإنه اإذا رحل 

حبة ومل يبِك لفراقه������م فاإنه �شيبكي على  الأ

حب������ه الذي فارقه ومل يعد له وجود، ويف كلتا 

احلالتني �ش������وف يبكي املتنب������ي، كما وردت 

مفردة الب������كاء بت�رشيفاتها مرتني يف البيت 

ذاته، يف دللة على كرثة النواح املر.

اأَب���ِك���ُك���م مَل  ُث������مَّ  ُزل�����ُت�����ُم  )َوَل��������و 

����َي ال����زاِئ����ِل( َب���َك���ي���ُت َع���ل���ى ُح����بِّ

واإذا انتقلن������ا اإىل �شيغة  الزمن احلا�رش 

يف ب������كاء املتنبي العا�شق جن������د فعال واحدا 

ب�شم������ري املتكلم )اأبكي( مع اأن هذا البكاء ل 

يعود اإىل لوعة الفراق -كالبيت ال�شابق- بل 
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هو البكاء الذي ح�شل عقب اللقاء. والغريب 

اأن ب������كاء الرجل العا�شق هن������ا مل ي�شتدع بكاء 

أة كانت  نه لي�ص ثمة وداع، فاملرا أة، رمبا لأ املرا

تبكي عندما ت������ودع املحبوب الذي كان مينع 

عينه عن الدمع. ويجب النتباه اإىل اأن هذه 

أ�شفقت  املع�شوقة ل تبكي ب������ل تبت�شم، لعلها ا

على هذا الرجل اجل�شور الذي عمده احلب 

فبكى، فابت�شمت له علها تخفف من غلوائه 

يف البكاء.

َوَرقيُبنا َوال��َن��وى  ِالَتَقينا  )َومَلّ����ا 

ُم( َوَتب�شِ اأَبكي  ِظلُت  َعّنا  َغفوالِن 

»البكاء وال�شحك«

اأما اقرتان ال�شح������ك -ولي�ص البت�شام- 

بالبكاء يف �شعر املتنبي فله �شاأن اآخر، ف�شعره 

الذي يجم������ع فيه بني هذي������ن ال�رشبني من 

امل�شاعر املتناق�شة م������ن اأطرف ال�شعر. كما 

نرى اأن املتنبي يجد كلتا احلالتني غري دائمة، 

فاحلياة الب�رشية يتقا�شمها ال�رشور واحلزن، 

والفرح والكاآبة. لهذا ين�شح املتنبي األ يطيل 

أمل به من م�شائب،  ن�شان البكاء وي�شلو عّما ا الإ

فق������د اأ�شابته فيما م�شى من عمره م�شائب 

يام  أك������رث �شدة، وم������ع ذلك ن�شيها بت������وايل الأ ا

وخالطه ال�رشور و�شحك، وهذا ما �شيحدث 

خري، فليتعظ مبا  معه اأي�شا عقب م�شابه الأ

مر به، ول يبالغ يف اإظهار اجلزع.

���ا منَّ )َت�����َش��لَّ ِب��ِف��ك��ٍر يف اأَب���ي���َك َف���اإِ

حُك َبعَد َقريِب( َبَكيَت َفكاَن ال�شِ

وهناك نوع من الب������كاء قد يبدو للوهلة 

وىل لي�������ص ب������كاء بل �شح������كا، اإنه �شحك  الأ

�شود الذي ت�شنعه  كالبكاء، وهو ال�شحك الأ

ن�شان  املفارقات ال�شعبة يف زمن ل ياأمن به الإ

أنه من العار  عل������ى نف�شه. حيث يجد املتنبي ا

خ�شيدي(،  اأن يك������ون حاكم م�رش )كاف������ور الإ

فه������و كارثة فظيع������ة حاق������ت يف البلد الذي 

يحكمه، ولكنها يف الوقت ذاته هي اأمر يثري 

ال�شح������ك لغرابته، وكاأن �ش������دة احلزن تثري 

ال�شحك، مثلما �شدة الفرح ت�شتجلب الدمع 

كما �شيمر معنا لحقا.

امُل�شِحكاِت ِم���َن  �����رَس  مِبِ )َوم����اذا 

����ِح����ٌك َك���ال���ُب���ك���ا( �����ُه �����شَ َوَل�����ِك�����نَّ

ويف بيت اآخر جند وجه������ا اآخر للعالقة 

بني ال�شحك والبكاء يف هجاء املتنبي، فقد 

كان يتعمد اإبراز املفارقات ليكون تاأثري قوله 

أك������رث و�شوح������ا. فالذي ي�شخر من������ه املتنبي  ا

يجعله ق������ادرا على اإ�شحاك حت������ى الثكاىل 

لغرابة �شكله القميء.
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)َوِم��ث��ُل��َك ُي��وؤت��ى ِم��ن ِب��الٍد َبعيَدٍة

َرّباِت احِلداِد الَبواِكيا( ِلُي�شِحَك 

ويربط املتنبي بني ال�������رشور والبكاء من 

زاوية اأخرى، فهو يجد اأن من اأدخل ال�شعادة 

اإىل قل������وب النا�ص ثم بك������ى ف�شوف يُبكي من 

�رشَّه������م، فالنا�ص ق������د تعلق������ت قلوبها بهذا 

ن�شان اجل������واد الكرمي، فهي تتعاطف معه  الإ

وحتزن ملا يحزنه.

ر�سِ ُثمَّ َبكى اأَ�شًى )َوَمن �رَسَّ اأَهَل االأَ

ه���ا َوُق����ل����وِب( َب���ك���ى ِب���ُع���ي���وٍن ����رَسَّ

ونلح������ظ تنوع اأطياف العالقة بني البكاء 

بيات  وال�شحك يف �شعر املتنبي، فعلى قلة الأ

التي جم������ع فيها بني هات������ني الطبيعتني يف 

احلياة الب�رشية جنده يورد معظم احلالت -

أو اأهمها- التي يلتقي  فيها البكاء وال�شحك.  ا

ن�شان البكاء من �شدة  ومنها عندما يداهم الإ

الفرح، ول نعرث على هذه احلالة اإل يف بيت 

واحد يف ديوان املتنبي الكبري، ويبدو اأن الفرح 

الغام������ر الذي ينزل الدمع من فرط ال�شعادة 

نه فيما  بعيد عن ع������امل املتنبي ال�شع������ري، لأ

يبدو مل يع�ص تلك احل������الت اإل نادرا، وهذا 

ل������ه �شلة بحياته العامة، وهّمته املتوّثبة التي 

مل يحق������ق لها الواقع �شيئا يفرحه حدَّ البكاء، 

بعك�ص حالت البكاء من �شدة احلزن، فكثريا 

ما �شادفها وعا�شها وقال فيها ال�شعر.

دَت َحّتى ِكدَت َتبَخُل حاِئاًل )َوجَلُ

ُب��ك��اُء( وِر  ال�������رسُ َوِم����َن  ِللُمنَتهى 

»�رسوف الزمن والبكاء منه«

ما اإن ت�رشق ال�شم�ص حتى تغيب، وتتواىل 

يام وال�شهور وال�شنون، فقد ق�شى اهلل اأن  الأ

ن�شان طفال ف�شابا فكهال فعجوزا،  يعي�ص الإ

ول مف������ر من هذه ال�ش������ريورة الزمنية، لهذا 

ن�شان  ن يبال������غ الإ أنه ل داع لأ يرى املتنب������ي ا

باجلزع على فوات عمره وانق�شائه، بل عليه 

اأن ي�شل������م م�ش������ريه اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل 

الذي هو من يعطي وياأخذ.

ذي َيبكي ال�َشباَب ُم�شيُبُه بُّ الَّ )ُم�شِ

َف��َك��ي��َف َت��َوّق��ي��ِه َوب��ان��ي��ِه ه��اِدُم��ه(

ولك������ن املتنبي ل ي�شتك������ني بهذه ال�رشعة 

وال�شهول������ة للق�ش������اء والق������در، واإن بالكالم، 

ف�رشعان ما ينتف�ص الكربياء لديه وقد �شابه 

الكثري من الغرور، حتى يرى نف�شه اأقوى من 

الزمن حت������ى كاد يهزمه، فق������د ابتلته كربى 

امل�شائ������ب يف حياته، ول������و اأن هذه امل�شائب 

اأ�شابت الدهر ذاته لنتحب وبكى مادام فيه 

روح. بينم������ا هو -اأي املتنب������ي- يجاهر باأنه 
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رادة، غري بكاء. وهذه  �شلب العزمية، قوي الإ

ال�شورة م������ن مبالغات املتنب������ي املف�شوحة، 

فنحن نعرف اأن الدهر ل يبكي، واأن املتنبي 

خرين  أنه بكى، �شواء �شارك الآ �������رشح بنف�شه ا

أو بكى مبفرده  البكاء يف م�شائبهم اجلليلة، ا

اأحزانه اخلا�شة التي حرقت فوؤاده.

ِبها قُت  �رَسِ َبلوى  َزَمني  )اأَذاَق��ن��ي 

َلو ذاَقها َلَبكى ما عا�َس َوِانَتَحبا(

ولكن من جه������ة اأخ������رى ن�شتطيع قراءة 

هذين البيت������ني بطريقة معكو�ش������ة، اأي نرى 

اأن املتنبي حت������دى الزمن يف حلظة عنفوان 

عاب������رة، ولكنه بعد طول تاأم������ل اأدرك اأن ما 

قال������ه لي�ص �ش������وى نظم لل������كالم، واأن الدهر 

ي�شري يف طريقه غري عابئ مبن يقول ال�شعر 

اأو ل يقوله، فقال املتنبي ما قاله وقد هداأت 

حدة ثورته. فمن يقدر على قهر الزمن، واإن 

كان �شاعراً كبرياً كاملتنبي؟!. 

ول�ش������ك اأن هذا التف�ش������ري يوؤيده البيت 

التايل ال������ذي اأعلن املتنبي فيه بكاءه ب�شمري 

املتكلم، فهو هنا رجل خائف من تقدم العمر، 

أنه  له������ذا يبكي الدنو م������ن ال�شيخوخة، رغم ا

مازال يتمتع بريعان ال�شاب.

َومِلَّتي ال�َشباِب  َعلى  َبَكيُت  )َوَلَقد 

ٌة َومِل������اِء َوج���ِه���َي َروَن�����ُق( ُم�������ش���َودَّ

»تاأمالت يف البكاء«

اإذا كنَّا قد ق�شمنا هذا البحث �شابقا اإىل 

خري ل ي�شمل  حماور معنونة فاإن املح������ور الأ

بيات ال�شعرية  حمورا بذاته، بل جمعنا فيه الأ

التي تعددت موا�شيعها واختلفت فيما بينها 

فلن تنتظم يف �شياق واحد.

ونق������ف اأول عند بيت م������ن ال�شعر متايز 

ع������ن غريه عند املتنبي، فه������و البيت الوحيد 

آنية كرمية  آي������ة قرا ال������ذي ت�شمن اإ�شارة اإىل ا

بي������ات التي اعتمدناها يف  -باملقارنة مع الأ

عراف:  درا�شتنا ه������ذه- وهي من �ش������ورة الأ

اً وخرَّ مو�شى  ا جَتلَّى ربُُّه للجبِل َجَعلَُه دكَّ )فلمَّ

�َشِعَقا«143«(. فكي ي�شف������ي املتنبي املهابة 

على ق�شيدته الت������ي يرثي فيها اأحدهم قال 

اإن كل م������ن كان يبكي������ه خر �شعق������ا كما خر 

مو�شى على جبل �شيناء، وهي مبالغة متكلفة 

ل مربر له������ا، واإن كان املتنبي يريد من وراء 

ذلك بيان امل�شيبة الهائلة التي حاقت بالقوم 

املفجوعني بوفاة فقيدهم.

َوِل��ُك��لِّ ب���اٍك َخلَفُه ِب���ِه  )َخ��َرج��وا 

الطوُر( ُدكَّ  َيوَم  مو�شى  َعقاُت  �شَ

وثمة مبالغة فيها الكثري من التكلف، واإن 

مل تكن ك�شابقتها، يف البيت التايل الذي ميدح 

أم������ريا، فيقول له اإن البالد التي  املتنبي فيه ا
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ل تتاأمر فيها لو كانت ت�شتطيع البكاء لبكت 

حزنا على فواتها هذا ال�رشف والرفعة التي 

كان من ن�شيبها لو �رشت اأمريها.

)َواأَ���ش��َب��َح ِم�����رٌس ال َت��ك��وُن اأَم���رَيُه

�����ُه ذو ُم��ق��َل��ٍة َوَف����ٍم َب��ك��ى( َوَل����و اأَنَّ

❁    ❁    ❁

وم������ن طرائف املتنبي ذل������ك البيت التي 

يق������ول فيه اإن النا�ص يح�ش������دون على ما هو 

فيه، بينما هو يبكي من حاله هذا، وحتديدا 

ه������و يق�ش������د قربه م������ن كاف������ور، فاحل�شاد 

يعدونها نعمة ويتمنون اأن يكونوا مكانه، وهو 

مبغ�ص له������ذه املكانة التي يراها دون مقامه 

وطموحه،

َواأَعَجُبُه الُدنيا  ِمَن  َلقيُت  )ماذا 

ِم��ن��ُه حَم�شوُد( ب��اٍك  اأَن���ا  مِب��ا  اأيَّن 

❁    ❁    ❁

أك������رث من وجه  ذه������ب �������رشاح املتنبي يف ا

يف �������رشح البيت التايل، واأج������دين اأقرب اإىل 

)الواح������دي( ال������ذي يق������ول اإن املتنب������ي هنا 

يخاطب العاذل قائال له: كاأنك تتلذذ بال�شهر 

ومراقبة العا�شق الباكي، ول ت�شتعذب النوم 

وىل األ تتنعم  الذي فيه خري لك وراحة، بل الأ

باأرق املحبني وهم يبكون طاملا ل جتد لديك 

الرغبة يف النوم.

)َوَهِب املاَلَمَة يف الَلذاَذِة َكالَكرى

���ه���اِدِه َوُب���ك���اِئ���ِه( َم�����ط�����روَدًة ِب�������شُ

وثمة بيت اآخر ف�رشه �رشاح املتنبي باأكرث 

أي�ش������ا، وقد اخ������رتت تف�شري )ابن  م������ن وجه ا

جني( الذي يج������د اأن املتنبي ق�شد من وراء 

وىل اأن تبكي القلوب العاقلة ولي�ص  قوله اأن الأ

املنازل اجلامدة التي ل ت�شعر بفقد �شكانها، 

حباب قد فارقوا هذا وذاك. واإن كان الأ

���ا منَّ َواإِ َعِلمِت  َوم��ا  ذاك  )َيعَلمَن 

اأَوالُك���م���ا ِي��ُب��ك��ي َع��َل��ي��ِه ال��ع��اِق��ُل(

❁    ❁    ❁

لب������د من التنوي������ه اأن املتنب������ي قد يبكي 

أم������ر اهلل اإذا تاأم������ل يف خلقه  خ�شي������ة م������ن ا

�شبحانه تع������اىل، فين�شغل عن اأي �شيء اآخر، 

وهنا تبلغ نظرة املتنبي اأق�شاها، وكاأنه دخل 

حالة جديدة مل يعدها من قبل يف �شعره.

���ش��ائ��َل��ه اأُ )���ش��ْغ��ل��ي ع��ن ال���ّرب���ع اأن 

َخ��َل��ِق��ْه( ال��ُب��ك��اء يف  اأط���ي���َل  واأن 

❁    ❁    ❁

واإطال������ة الب������كاء جندها يف بي������ت اآخر، 

حي������ث جند دم������وع املتنبي تع������ادل بحرا يف 

ا�شطراب مائه، فدموعه التي يذرفها تعادل 

ب������كاء الثكاىل كلهن، وهن ال�شهريات بعيونهن 

املخ�شلة التي ل يجّف عنها الدمع. واملتنبي 
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أنه من ال�شعراء البكائني،  هنا يعلنها �رشاحة ا

أك������رث ال�شعراء ب������كاء، واإن مل يربز  ولعل������ه من ا

�شباب التي  مر يف دي������وان املتنبي لالأ هذا الأ

آنفا. ذكرناها ا

��ا )َت��َل��جُّ ُدم��وع��ي ِب��اجُل��ف��وِن َك��اأمَنَّ

) َخ��دُّ ب��اِك��َي��ٍة  ُك��لِّ  ِلَعيني  ُج��ف��وين 

»خامتة«

�ش������ارة اإىل اأن  يف اخلت������ام ل بد م������ن الإ

مفردة البكاء ا�شتخدمها املتنبي بت�رشيفات 

خمتلف������ة يف قامو�ش������ه ال�شع������ري، بينما جند 

غي������اب مرادفات هذه الكلم������ة عن قامو�شه، 

مثل: )النحي������ب- الن�شيج- النواح( مبختلف 

الت�رشيفات.

ولكن جند يف قامو�������ص املتنبي ال�شعري 

مف������ردة )الدمع( بت�رشيفاتها، وقد خ�ش�شنا 

مر درا�شة اأخرى كي يكون مو�شوعنا  لهذا الأ

هنا اأكرث حتديداً و�شمولً.

❁    ❁    ❁

لعلنا وفقنا يف تناول جانب م�شتور وغري 

منظور يف حياة املتنبي الذي عرف عنه قوة 

عزميته، و�شالبة اإرادته، و�شدة �شربه. وهذا 

ما جعل بع�������ص جوانب �شخ�شيت������ه تتوارى 

أبي������ات ديوانه، فلم يربز جانب  وتختبئ بني ا

همية، وه������و رهافة  عل������ى قدر بالغ م������ن الأ

اأحا�شي�������ص ه������ذا ال�شاع������ر، ورق������ة م�شاعره 

املفرط������ة اأحيانا، له������ذا مل مينع������ه كربياوؤه، 

أي�شاً، من التعاطف  أنفته، وخجله، وغروره ا وا

مع ب������كاء النا�������ص وال�شفقة عل������ى اأحزانهم، 

فبكى معهم. كما بكى يف عزلته عندما فا�ص 

آب������ة، فلم يجد  احل������زن يف قلب������ه املثقل بالكا

متنف�شا اآخر غ������ري ذرف الدموع التي مل ياأبه 

اإليها حتى معظم دار�شي املتنبي مع اأن هذه 

كرث �شدقاً  اللحظات -عل������ى قلتها- كانت الأ

يف حياة هذا ال�شاعر الكبري الذي مازال يف 

�شعره بع�ص اجلوانب التي مل تاأخذ حقها من 

ن. البحث حّتى الآ

¥µ
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أوّد اأن اأمنحك ه������ذا القلم.. هذا كل ما  أنا ا أ�شي������اء، وا »ال������كل يطلب منك ا

أندل�شية«  اأملك«.. بهذه العبارة قدم اأنطونيو غاال ديوان �شعره، العنوان »�شهادة ا

أ�شتاذ الدرا�شات العربية يف  ع������ام 1962. وغاال - كما يقول د.حمم������ود �شبح ا

جامع������ة مدريد - اأديب عبق������ري متعدد املواهب، فهو كات������ب متميز و�شاعر 

�شبوعي يف  وم�رسحي و�شحفي ومعّد برامج تلفزيونية، وقد ا�شتهر بعموده االأ

�شحيف������ة »الباي�س« اأكرث ال�شحف انت�ش������اراً و�شهرة.. ولكنه برع يف فّن امل�رسح 

الذي حمله اإىل عامل ال�شهرة منذ ح�شوله على جائزة امل�رسح القومية »كالدرون 

ذي البركا« عام 1963.

باحثة �شورية. 

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁

ò

     كاتب و�شاعر وم�رسحي:

ندل�شي املتيم اأنطونيو غال.. الأ

 بالثقافة العربية

❁
رحاب حممد
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بداع  وق������د جم������ع غال ب������ن عظم������ة الإ

ن�شانية ف�شمنا له جناحاً وانت�شاراً �شعبياً  والإ

�شباني������ة يف اإ�شباني������ا واأمريكا  بن ق������راء الإ

الالتينية. فرتجم������ت اأعماله اإىل العديد من 

اللغ������ات من بينها العربية )م�رسحية خامتان 

ديب امل�رسي عبد  من اأجل �شيادة( ترجمها الأ

اللطي������ف عبد احلليم، و�ش������درت عن وزارة 

عالم الكويتية �شنة 1984. كما يعترب اأكرث  الإ

للرتاث  �شبان املعا�رسين ا�شتلهاماً  الكّتاب الإ

ندل�شي وتوظيفاً ل������ه يف اأعماله  العرب������ي الأ

دبي������ة. ولكنه يرف�ض اأن يك������ون م�شتعرباً  الأ

بداعية على  أو موؤرخ������اً، وتنطوي جتربته الإ ا

نواع  مغام������رة �شاخن������ة يف املزاوجة ب������ن الأ

ن الفكرة لديه تبحث عن اجلن�ض  دبية، لأ الأ

أنا ل اأختار  الذي ترت�شيه: »وعن������د الكتابة ا

ال�ش������كل فكل حلظ������ة من حلظ������ات الكتابة 

عندي تقرر ال�شكل النهائي للعمل. والكاتب 

ن له موهبة ال�شتقبال،  يتمتع بهذه ال�شفة لأ

دراك، وهي التي حتركه«. وموهبة الإ

مواهب متعددة

ولد يف قرطبة يف الثاين من �شهر ت�رسين 

هلية  ول �شن������ة 1936 بعد قيام احلرب الأ الأ

وىل  أ�شهر. تلقى درا�شته الأ �شبانية بثالثة ا الإ

أ�ش������ه. ثم انتقل اإىل  واملتو�شط������ة يف م�شقط را

اإ�شبيليا ملتابعة درا�شت������ه اجلامعية، فح�شل 

ج������ازة يف احلقوق، كم������ا حاز على  عل������ى الإ

والعل������وم  دب  والأ الفل�شف������ة  يف  اإجازت������ني 

ال�شيا�شي������ة والقت�ش������اد يف جامعة مدريد. 

ويف �شنة 1959 ا�شتغل بالتدري�ص حيث عمل 

أ�شتاذاً للفل�شفة والتاريخ يف مدريد ثم مديراً  ا

يف الوق������ت نف�شه لقاعة الف������ن )مايور(، ويف 

ربل(  أ�ش�ص قاعة الفن ونادي )الأ �شنة1961 ا

يف مدريد.

كر�������ص حياته من������ذ �شن������ة 1963 للعمل 

دب������ي حي������ث قر�������ص ال�شعر  يف احلق������ل الأ

وكتب الق�شة والرواي������ة وامل�رشحية واملقالة 

ب������داع عنده هو ال�شعر  ال�شحافية، ولكن الإ

اأي اإن������ه كل �ش������يء، اإنه كاأي �شائ������ل يتكيف 

ناء احل������اوي وهكذا جند بيوت  م������ع �شكل الإ

الق�شيدة �شعراً، وهن������اك �شعر روائي يتمثل 

يف امل�رشح، و�شعر ق�ش�شي يف الق�شة، و�شعر 

املقالة، و�شعر كيفية تاأمل احلياة، والطريقة 

التي نرى لها مرورها وقدوم احلياة ..

اإن������ه معرف������ة ل ميك������ن التوا�ش������ل، اإنا 

�شياء تعرف  ميكن املعرفة، اإن احلقيق������ة لالأ

عن طري������ق ال�شعر، ففي امل�رشح هناك ع�شق 

خلقي، فال�شخ�ص يقنع ب�شيء اآخر كي يتعرف 

أة  مر بالنظرة يف املرا على ذاته اأكرث، يتعلق الأ

والقول مبا كان ق������د تعرف على ذاته اأم ل. 

اأما يف الرواية فاإن اأكرث ما يجلبني اإليها هو 

الوفاء للقارئ، ومن اجلن�ص ال�شحايف ت�شدين 

التقني������ة، الكفاءة لل�شمولية يف هذه اللحظة، 
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اإن ال�شحاف������ة تقدم يل خدم������ة جليلة، ذلك 

نه يف كل مرة تزعجني النعوت كثرياً.. لأ

أ غ������ال �شاع������راً بديوانه »العدو  نعم، بدا

أدبية،  احلميم« 1959 الذي نال عليه جائزة ا

أندل�شي������ة« 1962 و»�شونتيات  وتاله »�شهادة ا

ذوبي������ا« 1965. وكتب عدداً من امل�رشحيات: 

يام الطيبة  »حقول ع������دن اخل�������رشاء« و »الأ

أن�شة الفردو�ص  ال�شائعة« و »بيتزا املهداة«،  »ا

العج������وز« و»خامتان من اأجل �شيدة »وخم�ص 

أندل�شي������ة: ) ابن ر�شد، الزهراء،  م�رشحيات ا

امل�شور بن اأبي عام������ر، ق�رش ا�شبيليا، ق�رش 

�شجار  احلمراء( والقيث������ارات املعلقة على الأ

أولي�������ص، اإ�شافة اإىل ذلك  وملاذا ترك�شني يا ا

وبرا كري�شتوفر  أ�شن������دت اإليه كتابة احلوار لأ ا

عم������ال  كولومب�������ص واملعاجل������ة امل�رشحي������ة لأ

كالودل. وقد مت متثيل م�رشحياته وعر�شها 

�شباين وقوبلت با�شتح�شان من  يف التلفزيون الإ

عامة امل�شاهدين عل������ى اختالف م�شتوياتهم 

الثقافية.

اأعمال اإبداعية

كتب غال ثالث روايات وهي: املخطوط 

القرمزي، والع�ش������ق الرتكي، ووراء الب�شتان. 

وتعترب رواي������ة املخطوط القرمزي اأول رواية 

طويل������ة يكتبها غال وتدخل يف نطاق الرواية 

�شواء على  التاريخي������ة، والتي ي�شلط فيها الأ

وال�شخ�شية  ل�شن������ة1492،  املظل������م  الوج������ه 

أبو عبد اهلل  الرئي�ش������ة يف هذه الرواية ه������و ا

ال�شغري اآخر مل������وك غرناطة وح�شلت على 

�شبانية �شنة 1990،  جائزة بالنتيا للرواية الإ

و�شدر منها طبعات عديدة كما ترجمت اإىل 

لغ������ات عديدة )ترجمه������ا اإىل العربية رفعت 

عطفة و�شدرت بدم�شق(.

وراق  ل������ون الأ والل������ون القرم������زي ه������و 

امل�شتخدم������ة يف بالط غرناطة. وجاءت هذه 

الرواية لرد العتبار ل�شخ�شية ارتبط ا�شمها 

بالتخ������اذل. وقد ح�شد فيه������ا املوؤلف تاريخاً 

متع������دد امل�ش������ادر: عربي������ة واأجنبية،قدمية 

أ�شطوري������ة، من�شف������ة  وا واقعي������ة  وحديث������ة، 

ومتع�شبة.

أربعة ف�شول طوال  ينق�شم الكت������اب اإىل ا

ع������دا املقدمة، وكلمة خت������ام �شديدة الق�رش 

كاأنه������ا تاأبني ل�شخ�شية البط������ل ورثاء ململكة 

أراد من خالها اإزاح������ة ال�شتار عن  �شائع������ة ا

�شود - على ح������د تعبريه -  الوج������ه امل������ر والأ

مل������ا ي�شم������ى بالذكرى اخلم�شمئ������ة لكت�شاف 

اأمريكا، ويتحدث عن اكت�شاف من نوع اآخر، 

أ فيه اكت�شاف  يف نف�ص ذلك الوقت الذي بدا

�شواء  العامل اجلديد. كم������ا يحاول ت�شليط الأ

على ما اأطلق عليه من باب اخلطاأ وال�شطط 

»ال�شرتجاع وال�ش������رتداد« حيث يقول: »فاأنا 

أو ا�شرتداداً  ل�شت على يقني اأن ا�شرتجاع������اً ا

ميكن اأن يدوم ثمانية قرون، ففي عام 1808 
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مت غزو اإ�شبانيا من طرف الفرن�شيني دامت 

حرب ال�شتقالل خم�شة اأعوام ل غري«. ويف 

اأحد رحالته اإىل �شورية يكتب غال يف الع�شق 

أ�شعر  الرتكي على ل�شان اإحدى بطالته: »كنت ا

ب�ش������يء ميوت كلياً، ل وجود للن�شيان، واآمنت 

أوؤمن باأنن������ا جمبولون مما  وقتها، ومازل������ت ا

أنام اأنظر اإىل  نن�ش������اه ظاهرياً. رحت قبل اأن ا

أت�شاءل،  نف�ش������ي يف مرايا حمامات الفنادق وا

من اأين لك هات������ان العينان ال�شوداوان، هذه 

جفان، هذا الفم  النحن������اءات الفريدة يف الأ

النهم، ه������ذا ال�شعر الفاحم، ه������ذا الفوران 

املتاأج������ج لالنت�ش������ار وال�شتم������رار رغم كل 

الكروب؟ فهمت ملكة تدمر زنوبيا، واأح�ش�شت 

بها خالدة اأكرث من اأعمدة بيتها املنهارة، حية 

أنا نف�شي، وعندئذ كنت اأنظر اإىل  اأكرث مني، ا

عيني بثقة«.

أم������ا يف الرواية الثالث������ة »وراء الب�شتان«  ا

أة يف  يتح������دث عن معان������اة وتراجيدي������ة امرا

اخلم�شين������ات، والتي جعله������ا الزمن تخ�شع 

حلقيق������ة قان������ون الطبيع������ة، والغابة، واجب 

النظ������ام، والب�شتان، الذي تخرب مع الزمن. 

ففي »وراء الب�شتان« قررت ال اأوظف �شمري 

فكار هي التي حتول  العمل  املتكلم اإل اأن الأ

اإىل �شمري املتكل������م. اأن تلعب بهذه املراوحة 

يب������دو يل اأمراً م�شتح�شناً، ل توجد �شخ�شية 

�ش������ارد والتي هي يف اأذه������ان كل ال�شخو�ص 

عليمة بكل �ش������يء ومع ذلك يتم �رشد ما يقع 

حتت طائلة الب�رش غ������ري اأن القارئ يعي ما 

تفكر فيه - ولي�ص ما تقول. وقد �شئل اإن كان 

أ�شماء ال�شخو�ص لي�ص اأمراً خمجاًل،  اختيار ا

فاأجاب بالنف������ي، ففي ما يتعلق بي هو �شيء 

دال، كيفما كان احلال، كوين اأبحث عن ا�شم 

مر-  قبيح )للع�ش������ق الرتك������ي( - �شاأح�شم الأ

مهات،  فقد تلقيت عدة ر�شائل من طرف الأ

حيث يو�شحن باأنه������ن �شيتخذن هذا ال�شم 

لبناتهن، ل�ش������ت اأدري كيف �شينعك�ص عليهن 

ذلك حينما يكربن.

كما �شدرت له موؤخراً جمموعة ق�ش�شية 

حتت عنوان »القلب املت������اأين« وت�شم حوايل 

ثالثني ق�ش������ة تعود اإىل ف������رتة الثالثني �شنة 

خ������رية، يغو�ص م������ن خالله������ا يف الزوايا  الأ

املظلم������ة للنف�ص -كما �������رشح بذلك- وفيها 

أنه  يقف������ز م������ن مو�ش������وع اإىل اآخر كما ل������و ا

طفل �شغ������ري. وتط������رق اإىل موا�شيع اأخرى 

كال�شيخوخ������ة حي������ث يقول: »لق������د اأ�شيفت 

�شن������وات اإىل احلياة، ولكن مل ت�شف حياة اإىل 

هذه ال�شنوات«.

أنه من اأكرث  املعروف ع������ن اأنطونيو غال ا

�شبان املقروئ������ني، وقد علل ذلك  الكّت������اب الأ

أنه يتكلم  مر يرج������ع اإىل ا قائ������اًل: اإن هذا الأ

مثلم������ا يكت������ب، ويكتب مثلما يتكل������م، اأي اإن 

أنه ل  هن������اك ات�شالً بني الفعل������ني. ويعتقد ا
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فرق بين������ه وبني القراء، فهو منهم 

وينتمي اإليهم. ويتحدث بالطالقة 

والطريقة الت������ي يفهمونها. ويرى 

دبي كع�شري الربتقال،  اأن اإنتاجه الأ

اإىل  كالرحيق ي�شل م������ن ال�شجرة 

ال�شف������اه ومبا�رشة من دون و�شيط، 

وهذا التوا�شل مث������ل تيار الدم ل 

يقف يف طريق������ه اأي عائق بني ما 

يكتب وم������ا يدركه ويفهمه القراء، 

وه������و ما حدث ل������ه دائماً. مبا يف 

ذلك عن������د نظم ال�شع������ر، رغم اأن 

ال�شعر �شعب الفهم.

اإن هذا التوا�شل هبة مل اأبحث 

أنن������ي ل اأبحث عن  عنه������ا، اأعتقد ا

�شلوب  أ�شلوب������ي، فالبحث ع������ن الأ ا

أدبياً. اإننا نلك و�شيطاً  اأمر �شار ا

بني م������ا يحكى وبني ال�شورة التي يحكى بها 

اإننا كاملنجرة امل�شتعارة، مثل يد الفنان »فيال 

�شكيث« - ر�ش������ام اإ�شباين- امل�شتعارة، وعلينا 

اأن نت�������رشف ونعمل خمتفني ومتنكرين »قدر 

مكان«. الإ

اأما م�رشح غال فهو م�رشح فكري يوظف 

كل ح������وادث الرواي������ة ليف�ش������ي بفكرته يف 

اخلت������ام، و�شخو�شه يف ه������ذا املقام مفرغة 

طوار النف�ص  يف قالب من الو�شف الدقيق لأ

وطبائعه������ا، لكنه������ا ل تبلغ اأن تك������ون تركيبة 

�شخ�شية يبدعها لفن������ان، وننتظر اأن نعرف 

كي������ف جتي�ص هواج�شه������ا النف�شي������ة، وكيف 

تت�رشف يف املواقف التي تواجهها، مثل هذه 

القدرة يف �شياغ������ة ال�شخو�ص واإفراغها يف 

قالب ل ميتزج بغريه ول يختلط به ل جندها 

ا �شخو�شه تتحرك وجتادل، لتكون  عنده. اإنَّ

احل�شيلة يف النهاية الفكرة التي توؤرق املوؤلف 

ويري������د اأن يف�شي بها، لكن������ه ا�شتعا�ص عن 

ذل������ك بالو�شف املتوه������ج الدقيق، وباحلركة 

أنه  النف�شية التي ي�شي بها احلوار حني تظن ا

ب������ات يف طريق م�شدود. اإن م������ا قدمه غال 
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م�رشح جاد، مثل اأي م�رشح كال�شيكي، مغلف 

بورق ف�شة حتى ل ي�شعر امل�شاهد بال�شجر. 

ديب الذي يعي�ص من  اأنطوني������و غال مثال لالأ

قلمه يف اأوروبة فهو يعي�ص يف مدريد عي�شة 

بذخ وث������راء من دخل كتبه ومقالته وبراجمه 

ذاعية والتلفزيونية. الإ

ندل�شي املتيم بح�شارة العرب االأ

أندل�شي اأحمل  أنا ا يقول اأنطونيو غ������ال: ا

ا�ش������م بن������ي اأمية يف روحي وا�ش������م بني ن�رش 

)حكام غرناطة( يف قلبي واأهيم حباً بتاريخ 

ندل�ص وثقافتها وح�شارتها. ويف طفولتي  الأ

 امل�شجد �شاكتا وجبارا ميتا وحيا. 
ّ
�شيطر علي

أك������رث املعامل تاأثرياً  أ�ش������ري اإىل ا واإن كان يل اأن ا

يف نف�شي لخ������رتت بال ريب ه������ذا امل�شجد 

اجلامع. كانت حياتي ق������د اختلفت جداً لو 

أو لو مل حتتفظ  تتفت������ح وتزدهر يف قرطب������ة ا

عجوبة املفاجئة وكاأنها كنز  قرطبة به������ذه الأ

حقيقي.

ندل�ص  ي�شتله������م اأنطونيو غال تاري������خ الأ

ا�شتلهام������اً ح�شيفاً واعي������اً، ويوظف حوادثه 

يف تعاطف مو�شوع������ي، واأحيانا يقتب�ص من 

أو ين�رشها يف  بيات ا ندل�شي بع�ص الأ ال�شعر الأ

ألوان  حواره امل�رشحي، بعيداً عن اأي لون من ا

�شالم، فا�شتقى من  التع�شب �شد العرب والإ

فكار يف كتاباته  هذا الرتاث العديد م������ن الأ

ندل�شية يف نظره هي  بداعية، والثقافة الأ الإ

أ�شف������ل اإىل اأعلى،  ثقافة نطي������ة، ت�شري من ا

أندل�شي  وم������ن الداخل اإىل اخلارج، ومعجمه ا

نن������ي اأحمله، اإن������ه الهواء ال������ذي تنف�شته  »لأ

واحللي������ب الذي ر�شعت يف ال�شغر، لذا فكل 

أندل�شي، اإين مرتجم  ما اأكتب ميتاز بطاب������ع ا

اأجنبي، واأي مثقف يف اأمريكا ال�شمالية يدر�ص 

أندل�شي، واأين ولدت يف  ملفات������ي، يعرف اأين ا

ندل�ص«. الأ

أو  أنه خالل قراءاته العديدة ا وي�شري اإىل ا

ي موؤلف جديد حول احل�شارة  عند كتابته لأ

العربي������ة فاإنه يكت�شف كل يوم حقائق مثرية. 

�شي������اء هي من احل�شارة  فاأجمل املعاين والأ

العربية، بل اإن اأجمل املهن واأغربها، وكذلك 

دارة واجليو�ص والفالحة  مي������دان تنظي������م الإ

حجار  لوان والأ والطب والقت�شاد وت�شنيف الأ

�شياء  الكرمية وامله������ن املتوا�شعة، كل هذه الأ

التي نفخر بها نحن الي������وم يف اإ�شبانيا تاأتي 

وتنحدر من اللغة العربية، وهذا مل يحدث من 

أو العتباط، فالعرب اأقاموا  باب ال�شدف������ة ا

يف ه������ذه الديار زهاء ثماني������ة قرون، وظللنا 
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خراجهم من  نحن نحاربهم ثماني������ة قرون لإ

يبريية، فكيف ميكن للمرء  �شبه اجلزي������رة الإ

�شالم كان قد  اأن يحارب نف�ش������ه؟ ذلك اأن الإ

تغلغ������ل يف روح كل اإ�شباين. فبدون اإ�شالم ل 

ميكن فهم اإ�شبانيا ول كل ما هو اإ�شباين، بل 

�شبانية ذاتها،  ل ميكننا اأن نفهم حتى اللغة الإ

نها لغ������ة ثنائية فاأ�شلها عربي بقدر ما هو  لأ

لتيني. اإن هذه احلقيقة ت�شدم البع�ص، اإل 

أنه������م اإذا تاأملوا جيدا يف ه������ذا ال�شاأن، فال  ا

أنه������م �شيقبلون هذه احلقيقة، فالرباهني  بد ا

قائمة واحلجج دامغة.

¥µ
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لع������لَّ من نافلة الق�ل، التاأكيد على حي�ية ال������دور الذي ت�ؤديه ال�صحافة، 

يف كل زمان وم������كان، وال �صيما يف ع�رضنا احلا�رض الذي يفي�ض بامل�صكالت، 

همية، يف  حداث اجل�صام. فهي تق�م مبهام بالغة االأ وين�ء بالك�ارث ويعج باالأ

عالم والتثقي������ف وتك�ين الراأي العام، والتاأثري يف �صل�كيات النا�ض  جماالت االإ

وم�اقفه������م، ويف �صياغة اجتاهاتهم ال�صيا�صية والفكرية، ف�صاًل عن تزويدهم 

باأحدث امل�صتجدات التي جتري ف�ص�لها على م�رضح العامل، بامتداداته ال�صا�صعة 

كاتب و�شحفي �شوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁

ò

ال�صحافة علم وفن.. ولكن!

❁
يا�رس الفهد
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وتخومه الوا�سعة. ولعلَّ و�سفها باأنها ال�سلطة 

الرابع������ة يف الدول������ة، اإىل جان������ب ال�سلطات 

الت�رشيعية والتنفيذي������ة والق�سائية، هو خري 

دليل عل������ى اأهميتها وخطورتها. ورمبا ي�سح 

لنا، اأن ن�سّبه ال�سحافة، بدولة قائمة بذاتها، 

مواطنوه������ا القراء، وجنوده������ا ال�سحفيون، 

و�سالحه������ا الدوريات. وهي ت�س������كل �سناعة 

كاملة تتك������ون حلمتها من روؤ�س������اء التحرير 

وال�سحفيني واملخرجني وامل�سورين وخمتلف 

داريني واملاليني، ويتاألف ن�سيجها  املوظفني الإ

م������ن املطابع والورق والكرت������ون واحلوا�سيب 

واملكاتب وغري ذلك.

ومن هنا، فهي اأقرب ما تكون اإىل العلم، 

ول �سيم������ا اأن تدري�سه������ا يت������م يف اجلامعات 

واملعاه������د. واأول معهد لتدري�������س ال�سحافة 

العربي������ة، ه������و )دار التحري������ر والرتجم������ة 

أن�ساأته اجلامعة امل�رشية  وال�سحافة(، الذي ا

يف ع������ام1940. ث������م حت������ول ه������ذا اإىل ق�سم 

عالم، تتبع  لل�سحافة، وبعده������ا اإىل كلية لالإ

ن جامعة القاهرة. ويف دم�سق على �سبيل  الآ

عالم������ي، يديره  عداد الإ املث������ال، معه������د لالإ

عالمي مناف فالح، وق�سم لل�سحافة يتبع  الإ

داب، وتديره ال�سي������دة فريال مهنا. كلي������ة الآ

وعلى الرغم من امل�سمون العلمي لل�سحافة، 

فاإنها تعد يف نظري فناً، قبل اأي �شيء اآخر، 

نه������ا تعتمد اإىل ح������د بعيد عل������ى املوهبة  لأ

وامللكة اللغوية. وهناك قول �شائع مفاده) اأن 

أ�شه الفكرة، ويف فمه  ال�شحف������ي يولد، ويف را

الكلمة، ويف يده القلم(.

ميكنن������ا الق������ول، اإذاً، اإن ال�شحافة فن و 

علم يف اآن واحد، فهي ت�شتند، من جهة، اإىل 

ب������داع الكتابي واللغوي، ومن  القدرة على الإ

جهة اأخ������رى، اإىل معاهد تعلي������م ال�شحافة 

التي تقوم ب�شقل املوهبة وتطويرها ورفدها 

عالمي������ة ومبب������ادئ  بالثقاف������ة العلمي������ة والإ

ممار�شة العمل ال�شحفي.

ن اإىل ل������ب املو�شوع، 
ودعن������ا ننتق������ل الآ

واملتعل������ق بامل�شكالت الت������ي جتثم على كاهل 

ال�شحافة العربية، من جانب، والهموم التي 

تق�ص م�شاجع كتابها من جانب اآخر. وفيما 

ول، فاإن اأول ما يخطر ببايل  يتعلق بال�شق الأ

ويطرق ذهن������ي، مع�شلة قلة عدد القراء، اإذ 

ما فائ������دة الدرا�شات القيمة والريبورتاجات 

�شعار اجلميلة، اإذا كان  املثرية والق�ش�ص والأ

عدد قرائها حمدوداً وحم�شوراً �شمن دوائر 

أ�شباب  �شيق������ة ؟ وهن������اك، كما نعلم، ع������دة ا

أ�شبعها الكّتاب متحي�شاً،  لهذه امل�شكلة التي ا

واأمعن������وا يف حتليلها، ومنه������ا الرياح العاتية 
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التي تهب على الكلمة املكتوبة، من القنوات 

نرتن������ت، والغ������الء اجلديد  الف�شائي������ة، والإ

الناجم ع������ن انكما�������ص القت�ش������اد العاملي، 

أ منذ عام2008.  وبالتايل، املحلي، والذي بدا

ون�شتطي������ع اأن ن�شيف اإىل هذي������ن ال�شببني، 

ن�ش������ان العربي، على نحو  تهمة عدم ميل الإ

ع������ام اإىل القراءة. وقد كت������ب الكثريون حول 

دواعي هذا العزوف وعواقبه واأخطاره على 

خرى،  الثقافة وال�شحافة. ومن امل�شكالت الأ

ما يتعل������ق بالنواحي القت�شادي������ة واملالية. 

ونق�ش������د بذلك، ع������دم التوازن ب������ني تكلفة 

الدورية )من طباعة وتوزيع واأجور موظفني 

ومكافاآت مقالت(من جهة، وقيمة مبيعاتها 

من جهة ثانية. وه������ذه امل�شكلة ترتتب عليها 

نتائج �شلبية، منها احلد من اإ�شدار ال�شحف 

واملجالت امل�شتقلة اخلا�شة، واحتمال جلوء 

بع�شها، ب�شبب م�شاعبه������ا املالية، اإىل تلقي 

عان������ات من جهات م�شت������رتة، لقاء خدمة  الإ

م�شاحلها وتلبية اأهدافه������ا املغر�شة، بعيداً 

ع������ن م�شالح الثقاف������ة العربي������ة ومراميها، 

أو نزوعه������ا، بق�ش������د زي������ادة مبيعاتها، نحو  ا

ثارة ال�شحفي������ة الرخي�شة، مثل  أ�شل������وب الإ ا

أو الطبية،  أو ال�شيا�شي������ة ا ث������ارة اجلن�شية ا الإ

الت������ي ل متت ب�شل������ة اإىل الواقع، وتخلو من 

خرى،  كل م�شم������ون حقيقي. ومن النتائج الأ

انخفا�������ص اأجور الكتاب وال�شحفيني ن�شبياً، 

ويعود �شبب م�شكلة عدم التكافوؤ بني التكلفة 

واملبيعات، اإىل انخفا�ص اأعداد القراء العرب، 

أ�شلفنا. وقد اتُهم العرب مراراً،  كما �شبق اأن ا

باأنهم �شع������ب غري قارئ، ب�شورة عامة. وكما 

يقال، لي�ص هناك دخان بدون نار. ويتبع ما 

أية دورية، جت������د نف�شها م�شطرة  �شب������ق، اأن ا

اإىل طباع������ة ع������دد حمدود م������ن الن�شخ، مما 

يزيد من معدل تكلفة الن�شخة الواحدة. اأما 

جنبي������ة التي يُقبل فيها النا�ص  يف البلدان الأ

بنه������م على القراءة و�������رشاء املطبوعات، فاإن 

الدوري������ات تطبع اأعداداً كب������رية من الن�شخ، 

ت�شل اأحياناً اإىل املاليني. وهي تنفد ب�رشعة 

�شواق، بف�شل القاعدة العري�شة جداً  من الأ

م������ن القراء وال�رشاة. وه������ذا يقلل من معدل 

تكالي������ف الن�شخة الواح������دة، وبالتايل يف�شح 

جمالً للربح الوف������ري الغائب عن مطبوعاتنا 

العربية! ويب������دو يل اأن اأف�شل حل يف املدى 

القريب، يكمن يف تدخ������ل الدولة وتقدميها 

معونات اإىل الدوريات اخلا�شة. اأما بالن�شبة 

م������ر يختلف،  لل�شحاف������ة الر�شمي������ة، فاإن الأ

ن  ومو�ش������وع اخل�شارة والربح غ������ري وارد، لأ

احلكوم������ات تنف������ق ع������ادة عل������ى املوؤ�ش�شات 
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كواجب  عالمية  والإ ال�شحفية 

أ�شا�شي، مثلم������ا هو احلال مع  ا

املدار�������ص واملوؤ�ش�شات الرتبوية. 

ولكن امل�شكلة يف املدى البعيد، 

ل ميك������ن اأن حت������ل اإل بازدياد 

اأعداد الق������راء، وبالتايل ارتفاع 

ن�شب������ة املبي������ع، مم������ا يقلل من 

املعدل الو�شطي للتكلفة. وهذا 

اأمر غاية يف ال�شعوبة، ويحتاج 

اإىل اجتهادات وجهود واإجراءات 

معقدة واأفكار جديدة اإبداعية، 

القدمية  ف������كار  الأ حتل حم������ل 

التي مل جتِد نفعاً يف حث النا�ص 

الق������راءة. ونذك������ر كذلك  على 

م�شكلة الفتقار اإىل الت�رشيعات 

العمل  تنظ������م  التي  القانوني������ة 

ال�شحفي. فالعالق������ة بني الكاتب والدورية، 

�شائب������ة وع�شوائي������ة، ول ت�شبطه������ا �شوابط 

وا�شحة، اأو حتكمها قوانني �شارمة. خالفاً 

خرى،  �شحاب املهن الأ ملا هو قائم بالن�شبة لأ

الذين  واملحام������ني  واملهند�ش������ني  طب������اء  كالأ

جن������د عالقاته������م باجلهات الت������ي يتعاملون 

معها منتظم������ة، وت�شبطها ن�شو�ص ت�رشيعية 

وا�شحة. وهذا الو�شع يف غري �شالح الكتاب، 

ويفتح الطريق اأمام ا�شتغاللهم، وعدم تقدير 

اإنتاجهم ب�ش������كل كاف. كما يقود اإىل احتكار 

دب. وكذلك،  الن�رش وال�شتغالل التجاري لالأ

فهو يتعار�ص م������ع م�شالح الدوريات نف�شها، 

دبية وازدواجية  نه ي������وؤدي اإىل ال�رشقات الأ لأ

الن�رش وغري ذلك. واأعتقد اأن وزارات الثقافة 

عالم واحتادات الكتاب وال�شحفيني، هي  والإ

اجلهات التي يجب اأن تُعنى ب�شن الت�رشيعات 

دبي.  ال�شحفي������ة الهادفة حلماي������ة العمل الأ

ونح������ن ل ننك������ر اأن مث������ل ه������ذه الت�رشيعات 
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قائمة بالفعل، ولكن معظمها �شكلية، ول يتم 

تنفيذها على اأر�ص الواقع. هناك اإذاً حاجة 

أ�ش�ص لتنظي������م العالقة بني  لو�ش������ع قواعد وا

ال�شحافة والكّتاب، للرجوع اإليها عند ن�شوب 

مثلة،  خ�شومة �شحفية. و�شن�رشب بع�ص الأ

على احلالت اجلدلية التي ت�شتوجب اإيجاد 

ن�شو�ص حتدد ما لزيد وما لعمرو، مع اإبداء 

ولية حولها : بع�ص الجتهادات الأ

أو املوؤلف، اأن يبيع  1- هل يحق للنا�������رش ا

راء  كتاب������ه بال�شعر الذي يروق له؟ تختلف الآ

أل������ة. ول بد من التوافق على  حول هذه امل�شا

راأي واح������د، ياأخذ يف احل�شبان تقدير جهود 

التاأليف وتكاليف الطباعة.

أو  أف������كاراً �شيا�شية ا 2- اإذا ن�������رش كات������ب ا

أو ديني������ة اأو جن�شية، فاأدت اإىل  أيديولوجية ا ا

ن�شوء نزاع بني الدورية وجهات اأخرى. فهل 

أم الكاتب ؟  هي امل�شوؤولة عن ذلك، ا

 عل������ى الرغم من اأن معظ������م الدوريات، 

ت�������رشح باأن ما ين�رش فيه������ا ليعرب بال�رشورة 

آرائها، فاإن هذا ل يعفيها من امل�شوؤولية  عن ا

يف ح������الت ن�رشها اأفكاراً تق������ود اإىل النزاع 

ن  أو الدين������ي، لأ أو الجتماع������ي ا ال�شيا�ش������ي ا

الدوري������ة عادة ل تن�رش اإل ما ير�شيها!. ومن 

جهة ثانية، فاإن الكات������ب يفرت�ص اأن يراعي 

ظ������روف جمتمعه، اإىل حد م������ا. وهكذا، فاإن 

الدورية والكات������ب، يتقا�شمان امل�شوؤولية، يف 

كل ما يُن�رش.

3- ه������ل يحق لدورية، اأن تن�رش من تلقاء 

ذاته������ا، مقالً لكاتب نق������اًل عن جملة اأخرى، 

دون ا�شتئذانه، اأو دفع مكافاأة مالية له ؟ 

اإن اجلواب على ه������ذا الت�شاوؤل يختلف، 

ح�ش������ب كل حالة. فاإذا ن�������رش كاتب معروف 

مقالً يف دوري������ة راقية، فاإنه ل يقبل باإعادة 

ن�رش مقاله يف دورية متدنية امل�شتوى، حر�شاً 

دبي. ولكن كتاباً اآخرين قد ل  على ا�شمه الأ

يعرت�شون على ذلك، اإذا دفعت لهم الدورية 

أم������ا الكاتب النا�شئ،  الثاني������ة مكافاأة مالية. ا

ف������اإن من م�شلحته اإعادة ن�������رش مقاله، حتى 

ن هذا ي�شاع������د على التعريف  دون اأج������ر، لأ

وىل التي  دبي. وبالن�شبة للدورية الأ با�شمه الأ

يتم الن�رش، نقاًل عنها، فاإن من حقها اأن ي�شار 

ول للمقال. اإليها، بو�شفها امل�شدر الأ

4- تن�رش معظ������م الدوريات على غالفها 

الداخلي عب������ارة )املواد الواردة اإىل املجلة ل 

أم مل تن�رش(. تعاد اإىل اأ�شحابها، ن�رشت ا

أنه اأمر جمحف  أم ا فهل هذا م������ن حقها، ا

بحق الكاتب ؟

أي������ان متعار�ش������ان ح������ول هذه  هن������اك را
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امل�شاألة. ول بد من احل�شم فيها، واإيجاد راأي 

قاطع ب�شاأنها. واإن كان ل ي�شري الكاتب عدم 

ن باإمكانه الحتفاظ بن�شخ  اإعادة مقاله له، لأ

اأخرى منه.

5- ق������د تن�������رش دورية مق������الً لكاتب، ثم 

أنه يت�شم������ن معلومات غري �شحيحة،  يتبني ا

رقام.  ح�شاءات والتواريخ والأ ول �شيما يف الإ

م������ر ي�شيء ل������ه وللدورية، على حد  وهذا الأ

�شواء. فهل تقع التبعة عليها اأم عليه ؟

ن   قد يقال باأن الدورية هي امل�شوؤولة، لأ

جهازها التحريري، يفرت�ص اأن يكون مزوداً 

بعنا�������رش فنية مثقفة ومقومني اأكفاء قادرين 

عل������ى التفريق ب������ني املعلوم������ات ال�شحيحة، 

آخ������رون باللوم  ا واخلاطئ������ة. وق������د ينح������ي 

عل������ى الكاتب، ويعدونه م�ش������وؤولً عن �شحة 

ن الدورية لي�شت  املعلوم������ات التي يقدمها، لأ

دائرة معلومات حتيط بكافة العلوم ومت�شك 

ألوان املعرفة. وهكذا، فاإن  باأطراف خمتلف ا

هناك حاجة للح�شم يف هذه امل�شاألة.

6- ق������د يبعث كاتب مبق������ال اإىل دورية، 

فتن�������رشه بع������د اأن تُدخ������ل علي������ه تعديالت 

�شلية،  جوهرية، توؤدي اإىل تغي������ري اأفكاره الأ

واإىل جع������ل القارئ ي�شتخل�������ص منه غري ما 

ق�شده الكاتب. 

فما احلكم يف هذه احلالة؟

ل �شك اأن الدوري������ة هي املالمة يف هذه 

احلال������ة، واإن كان م������ن حقها ح������ذف بع�ص 

جزاء غري املقبولة من املقال، اإذا كان هذا  الأ

ل يوؤدي اإىل تغيري املعنى.

7- قد يزود كاتب مع������روف �شحيفة اأو 

جمل������ة، مبادة، فتن�رشه������ا يف زاوية القراء اأو 

بريد املجلة، مما ي�شيء كثرياً ل�شمعة الكاتب. 

أو نتيجة خطاأ. وذلك للنكاية ا

فماذا تفعل املوؤ�ش�ش������ات ال�شحفية، اإزاء 

هذا النتهاك الفا�شح؟

أن������ه ل بد من وج������ود ت�رشيعات،  ل�شك ا

ر�ص، ملعاجلة  قابلة للتنفيذ الفعل������ي على الأ

هذه امل�شاألة، واإن�شاف الكاتب.

8- ق������د حت�ش������ل جملة عل������ى مقال من 

كات������ب، فتعده كتابياً بن�������رشه ثم مير الزمن، 

ول تت������اح الفر�شة لتنفيذ ذل������ك، مما يفقد 

املق������ال رونقه وجدته ورمبا منا�شبته، فيغدو 

غري �شالح للن�رش، ويف ه������ذه احلالة تت�رشر 

م�شلحة الكاتب.

فما العمل يف هذه احلالة ؟

أل������ة ل تتحول اإىل  نعتق������د اأن ه������ذه امل�شا

أك������رث من مرة، بني  م�شكل������ة، اإل اإذا تكررت ا

الكاتب واملجل������ة، ونعتقد اأن احلل متاح بني 

الطرفني مبا�رشة.
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9- ق������د تكلف دورية كاتباً بتحرير زاوية 

معين������ة، فيتقاع�ص هذا، ع������ن تقدمي مادته 

ال�شحفية يف املوع������د املقرر، مما يوؤدي اإىل 

تعطيل الزاوية.

فما احلكم هنا ؟

نعتق������د اأن الدورية نف�شه������ا ت�شتطيع يف 

هذه احلالة حل م�شكلته������ا مع الكاتب، دون 

تدخل جهات اأخرى.

10- ق������د يتهجم كاتب عل������ى كاتب اآخر 

يف �شحيف������ة، بطريقة �شخ�شي������ة، ت�شيء اإىل 

أدبياً ظاملاً وغري  أو ق������د ينقده نقداً ا �شمعته، ا

مو�شوعي .

فكي������ف ميكن اإعادة احل������ق اإىل الطرف 

املغبون ؟

ن، فاإن املحكمة هي التي تف�ص  حتى الآ

مثل هذه النزاع������ات، وهذا يحتاج اإىل وقت 

أدبية  طوي������ل. لذلك لبد من وج������ود حماكم ا

ت�شدر اأحكامها ب�ش������ورة م�شتعجلة، عندما 

تكون هناك جتاوزات من هذا النوع. 

أمثل������ة ب�شيطة  وم������ا ذكرناه هن������ا، جمرد ا

مل نرتبه������ا ح�شب اأهميته������ا. وقد تكون قليلة 

القيم������ة، ولك������ن الع������ربة يف مغزاه������ا، ل يف 

حمتواه������ا. وهي ت������دل عل������ى اأن العالقات 

قط������ار العربية، ل حتكمها  ال�شحفية يف الأ

اأ�شول قانونية وا�شحة وعملية، ول تنظمها 

ر�ص.  أدبي������ة قابلة للتنفيذ على الأ ت�رشيعات ا

ونحن نرنو اإىل يوم ت�شتطيع فيه كل موؤ�ش�شة 

أم دار ن�رش، اللجوء  �شحفي������ة، دورية كان������ت ا

أو اإىل احتاد  ع������الم ا أو الإ اإىل وزارة الثقاف������ة ا

الكتاب، لالحتكام اإليهما، يف اأي نزاع �شحفي 

هام، حتى تكون مبثابة معت�شم اأدبي نعت�شم 

به، ومنارة �شحفية نهتدي بتوجيهاتها. فاإذا 

أ�شا�شاً هاماً،  أر�شينا ا حتقق هذا، نكون ق������د ا

أ�ش�ص ا�شتقامة العمل ال�شحفي، وعدالة  من ا

دبية، وعل������و قيم������ة الكلمة. ول  احلي������اة الأ

�ش������ك اأن م�شاألة غياب الت�رشيعات ال�شحفية 

القابل������ة للتنفيذ الفعلي عل������ى اأر�ص الواقع 

العملي، هي من هموم امل�شوؤولني عن الن�رش، 

وال�شحفيني، يف اآن واحد.

خر للمو�شوع،  ن اإىل الوجه الآ
أت������ي الآ ونا

بالكات������ب ال�شحفي الذي  واملتعلق ح�������رشاً 

تعرت�������ص م�شريته واإنتاج������ه عقبات ل يدرك 

أبعاده������ا الكامل������ة، اإل من كابده������ا واكتوى  ا

بنارها، من خالل املعاناة احلقيقية. فعندما 

يق������رر الكات������ب تدبيج مقال م������ا على �شبيل 

املثال، فاإن������ه يجد الكثري مما يحريه ويعرقل 

مهمت������ه، ويحد من حريت������ه يف الكتابة. فهو 

مث������اًل، اإذا كت������ب بوحي من ذاتيت������ه واأفكاره 
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اخلا�شة ونظراته ال�شخ�شية، دون اأن يتوافق 

أو املقّوم  هذا مع منظور امل�شوؤول عن الن�رش، ا

أيه فيه، فاإن  الذي يُحال اإليه املقال، لبيان را

بع�ص مقالته لن ترى نور الن�رش. فما جدوى 

الكتابة، وما مردودها، اإذا مل يتبعها ن�رش ؟

أم������ا اإذا دبج الكات������ب مقالته، بالطريقة  ا

الت������ي تر�شي النا�رش، حت������ى يوافق على ن�رش 

عمل������ه، دون اأن يكون مقتنعاً مبا يكتب، فاإنه 

يكون قد تخل������ى عن ذاتيته وهويته الثقافية 

و�شخ�شيت������ه الفكري������ة، وتنكر مل������ا يوؤمن به. 

وهن������اك حالت يكون فيها عدم التوافق بني 

الكاتب وامل�شوؤول عن الن�رش، �شكلياً ول مي�ص 

املنظور الفكري، بل يرتب������ط بهيكلية املقال 

خرى  وطريق������ة عر�شه.  وم������ن امل�شكالت الأ

التي تعرت�ص م�ش������رية الكاتب الوعرة م�شاألة 

الرقي������ب، لي�������ص ال�شيا�شي، وح�ش������ب، واإنا 

الدين������ي والجتماعي. فه������و ل ي�شتطيع، يف 

كثري من البل������دان العربية، اأن يخو�ص غمار 

ال�شيا�شة والدين واجلن�ص، ب�رشاحة وحرية.

ن������ه ل������و فع������ل ذل������ك، لتعر�������ص لكثري من  لأ

امل�شايق������ات وامل�شاحنات، من جانب ال�شلطة 

أو الطبق������ات املتع�شبة ديني������اً. واإذا اأعر�ص  ا

الكاتب عن طرق املحظ������ورات واملمنوعات، 

وظل بعيداً عن جت������اوز اخلطوط احلمراء، 

أبواب كثري من املو�شوعات  �ُش������ّدت يف وجهه ا

التي يود الكتابة حولها. واأ�شبح م�شطراً اإىل 

ق�رش اإنتاجه على حقول �شيقة، بدلً من اأن 

يكون حراً يف اختيار مو�شوع املادة الكتابية 

آراء واأفكار  التي تروق له. وقد تكون للكاتب ا

تخالف ما هو �شائد يف جمتمعه. فاإذا اأخفى 

أو كت������ب نقي�شها حتى يتجنب  راء، ا ه������ذه الآ

أوق������ع نف�شه يف التناق�������ص، واأ�شبح  النق������د، ا

أما اإذا جاهر  مغل������ول العقل وم�شلول الي������د. ا

باآرائ������ه و�ش������ارح قراءه مبا يج������ول يف فكره 

ويعتمل يف خاط������ره، فاإنه يتعر�ص لكثري من 

املتاعب. ورمب������ا تفقد اأعماله بع�ص رواجها 

وانت�شارها. وهناك، خالفاً ملا ذكرت، اأو�شاع 

اأخرى كثرية، ي�رشب الكاتب اإزاءها اأخما�شاً 

باأ�شدا�ص، ول ي������دري كيف يت�رشف. وتوجد 

م�شكل������ة تتاأثر به������ا ال�شحافة وال�شحفي يف 

اآن واحد، وتتعل������ق بالعوائق التي حتول دون 

النتقال احل������ر وال�شل�������ص للمطبوعات بني 

البلدان العربية. فهناك الكثري منها، ل يطلع 

عليه������ا اإل القراء يف القط������ر العربي الذي 

ت�ش������در في������ه، بينما يُحرم منه������ا اآخرون يف 

خرى. وهذا الو�شع يعود  البلدان العربية الأ

اإىل �شببني :
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1-  �شبب مايل، فالدوريات التي ل تُباع 

منها اإل ن�شخ حم������دودة، من �شاأنها اأن تتكبد 

أ�شواق غري �شوق  خ�شارة مادية، اإذا بيعت يف ا

ن قيمة مبيعاتها،  القطر الذي ت�شدر فيه، لأ

حوال تكاليف  ل ميكن اأن تغطي بحال من الأ

طباعتها ونقلها وتوزيعها.

2- �شبب �شيا�شي، يتعلق باختالف النظم 

ال�شيا�شي������ة ال�شائ������دة يف البل������دان العربية، 

خر،  فبع�شها ميين������ي اأو معتدل، وبع�شها الآ

ن التخا�شم بني  أو مت�شدد. ونظراً لأ ي�شاري ا

هذه النظم، كث������رياً ما يتخذ �شكاًل اإعالمياً. 

ف������اإن الدولة التي تتبع نظاماً �شيا�شياً معيناً، 

�شتلجاأ اإىل من������ع املطبوعات ذات التوجهات 

أرا�شيها،  يديولوجياتها، من دخول ا املغايرة لأ

حت������ى ل يتاأثر بها الق������راء. ول �شك اأن حل 

هذه امل�شكل������ة، �شعب، بقدر ما هو �رشوري. 

فاطالع اجلماهري على املطبوعات ال�شادرة 

يف خمتل������ف البلدان العربية، مبا حتملها من 

وجهات نظ������ر �شيا�شية متع������ددة، ومن علوم 

واآداب، واأخبار تتعل������ق بالن�شاطات الثقافية 

العربية، �رشط جوه������ري، لتحقيق التوا�شل 

دبية،  الفك������ري والقوم������ي ومد اجل�ش������ور الأ

قطار العربي������ة كافة. ولك������ن تنفيذ  ب������ني الأ

ذلك، ي�شطدم بعقبة اخل�شومات ال�شيا�شية 

العربية التي توؤدي اإىل فر�ص رقابات �شارمة 

على ما يُن�رش يف الكتب والدوريات التي تاأتي 

من وراء احلدود. ومع ذلك، فاإن هناك بع�ص 

النفراج������ات. فاخلالف������ات العربية لي�شت 

دائمة، وكثرياً ما تتبعها م�شاحلات. كما اأن 

نظمة العربية، تت�شاه������ل اأحياناً، وت�شمح  الأ

بتداول مطبوعات تت�شمن توجهات خمالفة 

لتوجهاتها، ولكن، بدرج������ة ل ت�شل اإىل حد 

ثارة املعادية والتحري�ص. اأ�شف اإىل ذلك،  الإ

دبية والعلمية  اأن املطبوع������ات الثقافي������ة والأ

الت������ي ل ت�شطبغ بال�شبغة ال�شيا�شية، ي�شمح 

ع������ادة بتداولها، يف جمي������ع البلدان العربية، 

دون اأي حتف������ظ. وكذلك ح������ال املطبوعات 

ال�شيا�شية التي تنهج نهج������اً �شيا�شياً حيادياً 

واإيجابياً بني التي������ارات العربية املت�شارعة. 

وعل������ى كل حال، ف������اإن علين������ا اأن نتطلع اإىل 

م�شتقب������ل يحمل بني طيات������ه تبا�شري الق�شاء 

عل������ى احلواج������ز وال�ش������دود امل�شطنعة التي 

نظم������ة العربي������ة، واإىل زوال  تف�ش������ل بني الأ

احلاجة اإىل الرقابة ال�شحفية، وحظر بع�ص 

املطبوعات.

ول بد اأن ياأتي يوم ت�شتطيع فيه املطبوعات 

العربية اأن تقوم بدوره������ا الكامل، كمنارات 

دب، وم�شاعل تنري  ت�شيء دروب العل������م والأ

�شبل املعرفة والثقافة، اأمام املواطنني العرب 

أو�شع  التواقني اإىل ارت�شاف رحيق الفكر من ا

مناهله واأخ�شب م�شادره.
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عندما يتعامل الفنان مع عن�رص اإبداعي من خالل ذخريته الفنية ومكنوناته 

املختزن������ة يف تالفيف الرتاث فاإنه بذلك ينتج عم������اًل  اإبداعياً متكاماًل ذات 

�شبغة واحدة ون�شيج م�شرتك.

وه������ي روؤي������ة قريبة من وج������دان كل م�شلم، من خالل م������ا تو�شل اإليه من 

�شارات ال�شوفية وا�شحة ومتحركة يف كل اجتاه. م�شتوى تبدو فيه الإ

أدباءه وفنانيه اقت�شتهم التخلي  �شالم ا ألزم بها الإ فال�شوابط واملعايري التي ا

عن بع�ض �شيغ التعبري وهجر عدد من املمار�شات الفنية اخلاطئة.

باحث وخطاط �شوري.  ❁

ò

الفنان الكويتي فريد العلي

ع�شق �رسمدي وتنّوع اإبداعي

❁
مع�صوم حممد خلف
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وكان ه������ذا مبثاب������ة حتدٍّ خط������ر للفنان 

امل�سل������م، وكانت اال�ستجابة ل������ه تعني التفوق 

أت������ى اإال بالبحث عن  ب������داع، وهذا لن يتا واالإ

البدائ������ل التعبري������ة املنا�سب������ة، فكان اخلط 

العربي هو البديل واملعرب والتطور والعطاء.

يعت������رب الفن������ان الكويتي فري������د العلي اأن 

اخلط العرب������ي هو الف������ن ال�سامد يف وجه 

متغرات الع�رص وهو العمود الفقري للفنون 

�سالمي������ة  �سالمي������ة وهويتن������ا العربي������ة االإ االإ

أن������ه اجلمال الذي يلم�سه يف  الباقية، ويرى ا

كل ح������رف من ح������روف لغتن������ا العربية بكل 

جتلياتها وحيويتها.

وق������ال اإن اله������دف م������ن وراء معر�س������ه 

أ�سا�سي على  »حممدي������ات« ) يرتكز ب�س������كل ا

اإبراز اإمكانيات اخلط العربي واإظهاره للنا�س 

أنه يواك������ب الع�رص والتطور  والتاأكي������د على ا

وي�سلح لكل زمان ومكان.

وق������ال: بالن�سبة يل كلم������ة »حممد« بداأت 

بعد جناح معر�س ت�سكيلي يف لفظة اجلاللة 

يف بداية ع������ام 1997 الذي اأجنزت فيه 99 

ت�سكياًل للفظ اجلالل������ة )اهلل(، ومزجت يف 

ت�سميمها بني الفن الت�سكيلي واخلط العربي 

أت�ساءل ماذا اأقدم  والهند�سة املعمارية. كنت ا

بع������د لفظ اجلالل������ة فجاء اجل������واب �رصيعاً 

أ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل«  وذلك حينما نقول »ا

نكم������ل بالقول »حممد ر�ش������ول اهلل« فمحمد 

نام وهو  علي������ه ال�شالة وال�شالم ه������و خري الأ

الذي نق������ل النا�ص من الظلم������ات اإىل النور، 

فق������ررت اأن تكون كلمة حمم������د هي املحطة 

الثانية يف درا�شتي، فبحثت عن الكتب التي 

أ�شماء و�شف������ات الر�شول �شلى  حتتوي على ا

اهلل عليه و�شلم فوج������دت كتاباً يحتوي على 

434 �شف������ة وا�شماً وحينه������ا عزمت على اأن 

أ�شعى اإن �شاء اهلل اإىل  الرق������م 500 هو الذي ا

حتقيقه فرمبا ي�شف������ي ولو بقدر ي�شري حبي 

للنبي الك������رمي، يحتوي كتاب حمّمديات على 

أك������رث من 500 ت�شور حقيقي لكلمة »حممد«  ا

�شكال، وبذلك  أنواع اخلط������وط والأ وبكاف������ة ا

يدخل فري������د العلي دائرة املناف�شة للح�شول 

رقام  عل������ى حق دخول مو�شوع������ة جيني�ص لالأ

القيا�شية، لي�شبح اأول خطاط عربي يدخل 

هذه املو�شوعة العاملي������ة املتميزة اإن ا�شتطاع 

الفوز بهذا اللقب.

ياأخذنا الفنان الت�شكيلي فريد العلي عرب 

اإبداعات������ه اخلطية يف رحل������ة ممتعة قوامها 

ح�شا�ص اجلميل ب�شحر اخلط  الت�ش������وف والإ

العربي، مبا ميتلكه من ق������درة متميزة على 

تطوي������ع احلرف العربي يف �ش������ور ت�شكيلية، 
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نق������ف اأمامه������ا يف ده�شة واإعج������اب، وذلك 

عندم������ا تتوجه فكرته لبت������كار روؤى جديدة، 

يخ�������ص به������ا عمل������ه م������ن حي������ث املدلولت 

�شا�ص  �شارات وال�شياغ������ة املرتكزة يف الأ والإ

على ر�شم املعنى يقول املوؤلف عن ق�شة كتاب 

»حممديات« وقيامه بعمل 500 ت�شكيل لكلمة 

حممد: اإن فن اخلط العربي بالن�شبة يل هو 

الفن ال�شامد يف وجه متغريات الع�رش وهو 

�شالمية، وهويتنا  العمود الفق������ري للفنون الإ

�شالمية الباقي������ة،  وهو اجلمال  العربي������ة الإ

أمل�شه يف كل ح������رف من حروف لغتنا  ال������ذي ا

العربية بكل جتلياتها وحيويتها.

وقد ا�شتطاع فريد العلي يف اإعداد بحث 

أ�شماء و�شفات  يف الكت������ب التي حتتوي على ا

الر�ش������ول �شلى اهلل عليه و�شلم اأن يجد كتاباً 

يحت������وي عل������ى 434 �شفة وا�شم������اً. وبداأ يف 

عداد لهذه التجربة.   الت�شميم والإ

وج������اءت مرحلة الت�شمي������م بر�شم ناذج 

أ احل������وار م������ع تلك  أف������كار عدي������دة ليب������دا وا

الت�شامي������م، وبعده������ا تبداأ عملي������ة التنفيذ 

الهند�شية  التقليدي������ة  الط������رق  با�شتخ������دام 

اليدوية، وبعد النتهاء من ر�شمها بالر�شا�ص 

أت������ي مرحلة حتب������ري هذا ال�ش������كل ثم ملئه  تا

�شود. باللون الأ

وبع������د اإجناز املرحلة اليدوي������ة ياأتي دور 

الكمبيوت������ر يف ن�ش������خ ما ر�شم������ه حتى تظهر 

اللوح������ة مطابقة مل������ا �شممه يدوي������اً فيكون 

ال�شكل اأكرث واقعية للح�ص الطبيعي.

ويوا�ش������ل عمله دون الرج������وع اإىل ما مت 

تنفيذه كي ل تك������ون حا�رشة يف ذهنه وذلك 

من اأجل التنوع وعدم التكرار، وبعد النتهاء 

من ت�شميم ال�شكل يحاول ن�شيانه والبدء يف 

ا�شتحداث ت�شاميم باأ�شكال اأخرى.

وكان العم������ل يدخل يف حيز املد واجلزر 

أيام  أيام جمموعة كبرية وا فق������د كان ينجز يف ا

اأخ������رى ل يتعدى ت�شميم لوحة واحدة، حتى 

جتّم������ع لديه ما يق������ارب م������ن 300 ت�شميم 

خمتلف.

أ�شكالً دائرية ظهرت  كما لحظ اأن هناك ا

يف كلم������ة )حمم������د( واأخرى مثمن������ة ومربعة 

ومثلث������ة، و هناك خطوط حادة واأخرى لينة، 

�ش������كال يف جماميع  ففّك������ر يف جتميع تلك الأ

ي�شه������ل عل������ى املتلقي واملهتم فهمه������ا اإىل اأن 

و�شلت بف�شل من اهلل اإىل 560 ت�شميماً.

ث������م جاءت مرحل������ة النتق������اء يف اختيار 

املجامي������ع، واختار 500 ت�شميم وتراجع عن 

آخ������ر، وحينها فّكر  أك������رث م������ن 60 ت�شميماً ا ا

يف عمل براوي������ز �شّممها بحيث تتنا�شب مع 
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�شكال املكتوبة، فمثاًل عندما يكون ال�شكل  الأ

دائرياً يكون الربواز من نف�ص الروح. 

حي������ث ياأخذن������ا الفنان ع������رب ت�شكيالته 

ح�شا�ص  اخلطية يف رحلة قوامها الت�شوف والإ

اجلميل ب�شحر اخلط العربي، مبا ميتلكه من 

قدرة متميزة عل������ى تطويع احلروف العربية 

يف �شورة ت�شكيلي������ة، ت�شي بنبوغ هذا الفنان 

الذي ير�شم من خالل منظومة فنية �شليمة، 

توؤك������د ما تو�ش������ل اإليه م������ن اإح�شا�ص جميل 

باجلمل واملفردات العربية.

لقد حر�������ص الفنان فري������د عبد املجيد 

العلي على كتاب������ة )حممد ر�شول اهلل( داخل 

)ال������ربواز( لتاأكي������د اأن هذا ال�ش������م للر�شول 

)�شل������ى اهلل عليه و�شلم(، ث������م جاءت مرحلة 

لوان للمجاميع  اختيار طريقة العر�������ص والأ

ر�شي������ات و)الرباويز( فكان يحر�ص على  والأ

اإبراز كلم������ة حممد ر�شول اهلل يف كل لوحاته 

ن اله������دف ه������و اإب������راز الكلم������ة بطريقة  لأ

وا�شحة.

وي�ش������ري الفن������ان واخلط������اط اإىل تق�شيم 

الت�شاميم اإىل 11 جمموع������ة لها �شكل ولون 

خ������رى فكانت  يختلف������ان ع������ن املجموعة الأ

ت������ي: املجموعة احلادة، جمموعة الكويف  كالآ

املرب������ع، املجموع������ة اللين������ة، جمموعة املزج، 

ربع مثلثات،  املجموعة الدائرية، جمموعة الأ

جمموع������ة الرب������ع دائري، جمموع������ة املثلث، 

ال�شدا�شية،  املجموع������ة  املربع������ة،  املجموعة 

املجموعة املثمنة.

ويهدف املوؤلف من هذه الدرا�شة اخلطية 

الت�شكيلية الهند�شية لكلمة حممد )�شلى اهلل 

عليه و�شلم( اإىل ا�شتنها�ص منابع فنون اخلط 

العربي واإب������رازه واإظهاره اإىل النا�ص، اإ�شافة 

اإىل اإب������راز اإمكانات اخلط العربي من خالل 

�شهول������ة الت�شكيل به ملا فيه من مرونة وليونة 

مكان الت�شكيل يف اخلط العربي اإىل  واأن بالإ

أي�شاً اإدخال هذه الت�شكيالت  م������ا ل نهاية. وا

ال�500 يف مو�شوعة جيني�ص العاملية، كما اإن 

ن�رش ه������ذا النوع من الفنون وجتوله يف العامل 

ب������راز مكانة الكويت  �شالم������ي والغربي لإ الإ

بداع  الثقافي������ة من جهة، وحتري������ك ملكة الإ

عند النا�ص كافة من جهة اأخرى، ف�شاًل عن 

اإمكاني������ة ا�شتخدام هذه الت�شكيالت يف لفظ 

)حمم������د( يف احلرف اليدوي������ة وال�شناعات 

والعم������ارة وال�شرياميك والذه������ب والنحا�ص 

واخل�شب والرخام والن�شيج وال�شجاد والبناء 

وامل�شاج������د والبيوت وعمل ن�ش������ب تذكارية 

لهذه الكلمة التي ت�شاعد على ن�رش هذا النوع 

من الفنون. وقد متيزت املجموعات املختلفة 
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بتنوعه������ا ال������دليل وتوا�شلها م������ع روحانية 

الكلمة، وذلك من خالل التوليفات التي قام 

بها الفنان فريد العل������ي عرب الزوايا والروؤى 

املتعددة للحرف العربي، وهي روؤى فل�شفية 

�شا�ص م������ن اإ�رشاقة  خا�شة م�شتوح������اة يف الأ

�شكال الهند�شية  ال�شم ونورانيته فكان������ت الأ

مطاوعة له بالر�شم وامل�شمون والت�شكيل.

لق������د جت������اوز الفن������ان جمي������ع املراحل 

بداعية وخرج من موروث جديد ومبتكر،  الإ

حي������ث ا�شتط������اع بف�ش������ل ثقافت������ه الوا�شعة 

وبع������ده العميق يف املزاوج������ة البتكارية بني 

ناذج حديث������ة مل تظهر عل������ى ال�شطح وبني 

بداع  الكال�شيكيات القدمية للحرف، فكان الإ

والتناغم والتطور، حيث واكب الفنان عمليات 

البحث واملكا�شفة مابني الروؤى القدمية وبني 

ال�شورة احلديثة املبتك������رة، فكانت ال�شورة 

احلديثة لهذا الفن اجلميل هي املعرب الرائع 

لفن خرج م������ن رحم الكتاب������ة العربية فكان 

التاألق والتناغم والنبهار.

أبدع فناننا املتاألق فريد عبد املجيد  لقد ا

العل������ي عندما واك������ب يف ت�شميمات مبتكرة 

عظم حمم������د �شلى اهلل  ل�ش������م الر�ش������ول الأ

أق������رب ما تكون  علي������ه و�شل������م يف ت�شكيالت ا

للجداريات واأغلف������ة الكتب كي تتاألق الروؤى 

ما بني الكتاب واجلدارية لتكون مبثابة خامة 

اأخرى تزيد م������ن ر�شالة الفن نحو ال�شمولية 

والعاملية بتقنية حديثة متطورة.

وهك������ذا يبدو اأن التجدي������د يف مكنونات 

ن������ه مرتبط  اخل������ط العربي يك������ون عاماً، لأ

بالك�ش������ف عن جدي������د لبد له م������ن اأن يعم 

التي������ارات الفنية كلها يف فرتة زمنية حمددة، 

�شلوب يكون  على ح������ني اأن التجدي������د يف الأ

نه  قل، لأ فردي������اً خا�شاً يف البداية عل������ى الأ

مرتب������ط بظهور موهبة جدي������دة، تختلف يف 

أو كثري عن التيارات الفنية ال�شائدة. قليل ا

وكث������رياً ما يتفق اأن تلتقي موهبة جديدة 

وك�شف جدي������د يف ال�شنع������ة الفنية، فيكون 

التجديد مزدوج������اً، ويوؤدي اإىل قفزة نوعّية، 

واأحيان������اً اإىل ثورة حقيقي������ة، يف الفن الذي 

التقيا فيه.

وعندئ������ذ جند ذات������اً متف������ردة باأ�شلوبها، 

تت�شبث بحتمي������ات �شفافة ومرجعيات �شنعة 

جديدة وقدمية معاً، فتمتزج بينهما على نحو 

مع������ني، فتوجه الفن يف اجت������اه يبدو جديداً 

ومتداخاًل عرب ال�شورة وال�شكل واملعنى.
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مع نوري الرحيباين:

مو�سيقار �سوري فذ

حــــــــــــوار : عادل اأبو �شنب



3462010 اآذار     558 الع��������������������������������دد 

أملانيا قائداً �شهرياً  يعي�ش املو�شيق������ار ال�شوري الفذ نوري الرحيب������اين يف ا

ورك�ش������را ال�شمفونية، بعد م�شوار طويل اأم�ش������اه يف درا�شة املو�شيقى، ثم  للأ

أملانيا و�شياغة اأحلان م�شتوحاة من  ورك�شرات الكربى يف ا تدري�شها وقيادة الأ

الراث العربي ال�شوري.

وقد لقيته بناء على موعد �شابق، هياأه يل معه م�شكوراً معاون وزير الثقافة 

أملانيا بيوم واحد، فكاأنني لقيت  الدكت������ور علي القيم، قبل موعد عودت������ه اإىل ا

بناء بلده، وت�شعب حديثنا. حكى يل باإ�شهاب  �شديقاً قدمياً لتوا�شعه وحلبه لأ

نوري الرحيباين:

مو�سيقار �سوري فذ

اأديب وقا�س �شوري. ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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أملانيا �ل�رشقية �أوالً  عن رحلته �ملو�سيقية يف �

و�الحتادية فيما بعد، وقد نبغ �إىل درجة �أن 

أملانيا �الحتادية قد منحه  رئي�س جمهوري������ة �

وىل مع  و�س������ام �ال�ستحق������اق من �لدرج������ة �الأ

�لو�ساح، تقدير�ً لعمله كمرب مو�سيقي وقائد 

�أورك�سرت� وملحن فذ.

و�إنه لي�سعدين �أن �أقدم �ملو�سيقار �ل�سوري 

ن������وري �لرحيباين يف حو�ر ه������ذ� �لعدد من 

جمل������ة »�ملعرف������ة« وال يفوتن������ي �أن �أذكر باأن 

�لدكتور علي �لقيم معاون �لوزير له �لف�سل 

يف هذ� �حلو�ر:

ولد يف اجلزيرة ال�سورية

�أب�رش �ملو�سيقار نوري �لرحيباين �لنور يف 

أنه دم�سقي  �جلزيرة �ل�سورية عام 1939، مع �

�ستاذ  �ب������ن �لدم�سقي �حلقوقي �ملرح������وم �الأ

م�سطف������ى �لرحيباين �لذي كان ثالث خريج 

من معهد �حلقوق �ل�سوري يف �لع�رشينات من 

نه ��سطر للعمل كقا�س يف  �لقرن �ملا�سي، والأ

أبناوؤه، يف مدن  خمتلف �لبق������اع �ل�سورية ولد �

خمتلفة، در�س �البتد�ئية و�لثانوية يف دم�سق، 

أ�ست������اذ �ملو�سيقى يف  و�ساء �لق������در �أن يكون �

أملانيا هو �ملرحوم  دم�سق مو�سيقي خريج من �

م�سطفى �ل�س������و�ف �لذي حببه باملو�سيقى، 

أ م�سو�ره فيها بتمرينات مرجتلة  وجعله يبد�

�ستاذ حممود �لعجان  على �لبيانو، و�ساهم �الأ

يف �لالذقية يف حتقيق حبه للمو�سيقى، فلما 

هياأت وزارة املعارف )كان ا�شم وزارة الرتبية( 

أملاني������ا لدرا�شة  يف������اد طالب اإىل ا م�شابقة لإ

ول، وهكذا بداأت  املو�شيقى، تقدم ف������كان الأ

رحلته م������ع املو�شيقى، وانته������ت رحلة ال�شنة 

ون�شف ال�شنة من درا�شته الثانوية.

والدي تفهم واأمي عار�شت

و�شاألته بلهفة:

كلي���ة  ب���رتك  وال���دك  ميان���ع  اأمل   -

يف���اد اإىل اأملاني���ا لدرا�شة  احلق���وق، واالإ

املو�شيقى؟

فاأجاب ب�رشعة:

• كان وال������دي -رحم������ه اهلل-، متفهم������اً 
و�شاعدين و�شجعني، لك������ن والدتي عار�شت 

نه������ا كان������ت تتمن������ى اأن اأخل������ف والدي يف  لأ

ن  أنها �رشعان م������ا ر�شخت لأ القان������ون، اإل ا

هوايتي املو�شيقية كانت جارفة.

من القطرميز اإىل البحر

ي�شف نوري الرحيباين حاله عندما �شار 

أملانيا، بقوله: »كنت ك�شمكة اأخرجت من  يف ا

أتيح له  القطرميز ورميت يف البح������ر« فقد ا

اأن ي�شم������ع بيتهوفن من الراديو، و�شوبرت يف 

الطريق، انتقل اإىل ج������و كله مو�شيقى، وكان 

هذا ما ي�شبو اإليه، ويحقق حلمه.

وىل يف ليبزغ باأملانيا  كان������ت درا�شت������ه الأ

أملانيا( وكان التوجيه  ال�رشقية )قبل وح������دة ا

جان������ب،  الأ بالط������الب  يهتم������وا  اأن  هن������اك 
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أ  ويقدم������وا له������م اأف�شل اخل������ربات، وقد بدا

بدرا�شة التلحني، ويقول ع������ن تلك املرحلة: 

»قلدت املو�شيقى الغربية التي اأدر�شها، لكن 

ملاين ال�شهري والكبري »زيغريد تيله«  امللحن الأ

ن�شحن������ي: لتقلدنا. خذ من ت������راث بلدك، 

فكانت ن�شيحتة رفيقتي يف حياتي«.

الروح ال�رسقية

قال يل بعد اأن زفر زفرة طويلة:

• عملت بالن�شيحة، فرحت اأعر�ص الروح 
ال�رشقية بالعزف على البيانو، مل تكن العملية 

أبداً. أ�شت�شلم ا �شهلة، لكنني مل ا

و�شحك واأ�شاف:

أنا م������ن برج اجل������دي، والذين ينتمون  • ا
اإىل هذا ال������ربج ل يعرفون الياأ�ص، بداأت من 

أن������ا ل اأعترب  ال�شف������ر، وباملثاب������رة جنحت. ا

اأعم������ايل قمة، لكنه������ا يف الطري������ق ال�شوي. 

)منتهى التوا�شع بدليل �شهاداته(.

ال�شهادات..

ح�ش������ل الرحيباين عل������ى �شه������ادة عليا 

ورك�شرتايل،  يف و�ش������ع الأحلان والتوزي������ع الأ

والعزف على البيانو، بتقدير عال، وبعد اإنهاء 

أوبرا مدينة »فرايبورغ«  درا�شته التحق بدار ا

كقائ������د م�شاعد للكورال، وهنا، يقول، جاءت 

فر�شة العمر.

فر�شة العمر

اأ�شاف وهو يتلذذ باإعادة �رشد حكايته:

ورك�ش������رتا، يف الليلة  • مر�������ص قائ������د الأ
وبرا،  نف�شها الت������ي �شتقام فيها احلفلة يف الأ

ورك�شرتا. كان  فعر�ص علي اأن اأقوم بقيادة الأ

وبريت »كريولني« � جوريات جلاك  العر�ص لأ

اأوين باخ، وقد جنحت احلفلة جناحاً منقطع 

أنني  النظ������ري، وكان من نتائج ه������ذا النجاح ا

أوبرا.  ح�شلت على منح������ة لقيادة اأورك�شرتا ا

وه������ذا مل يح�شل اإل معي، ومع »تو�شكانيني« 

ورك�شرتا  رجنتني الذي ق������اد الأ قبل������ي يف الأ

فوراً، مثلما جرى يل.

هموم وزارة املعارف

اأ�شاف املو�شيق������ار الرحيباين، يروي ما 

جرى له بعد هذه النجاحات، فقال: 

• كتبت ر�شالة اإىل وزارة املعارف يف �شورية، 
اأحيطها فيه������ا باإجنازاتي املو�شيقية، فكانت 

أملانيا والعودة  املكافاأة اأن علي اخل������روج من ا

أ�شبوع������ني، ومب�شاعدة  اإىل �شوري������ة، خ������الل ا

�شديق مقي������م يف �شورية تابعت درا�شة قيادة 

ورك�ش������رتا يف »در�ش������دن« وح�شل������ت على  الأ

ورك�شرتا  الدبلوم عام 1972 وعينت قائد الأ

ول يف مدينة »دران�ص باخ«. الأ

طفال يقاع لالأ مو�شيقى االإ

يف ه������ذه الف������رتة اأي يف ال�شبعينات من 

الق������رن املا�شي تعرف ن������وري رحيباين على 
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ملاين »كارول اأورف« الذي  أ�شلوب امللح������ن الأ ا

طفال عن  اخت�������ص بتدري�������ص املو�شيق������ى لالأ

يقاعات، فا�شرتك يف دورة للتخرج  طريق الإ

بهذا الخت�شا�ص.

عالم من الثقافة لالإ

كان ل بد من الع������ودة اإىل �شورية ف�شعى 

اإىل نقله من وزارة الرتبية اإىل وزارة الثقافة، 

لكنه مل يع������ط الفر�شة يف معه������د املو�شيقى 

�شباب ل يح������ب اأن يذكرها، راح يكتب يف  لأ

اأورك�شرتا..  تاأ�شي�������ص  ال�شحافة عن �رشورة 

)فرقة �شيمفونية( وعندم������ا دب الياأ�ص فيه 

أملانيا، بعد اأن نقل من وزارة الثقافة  عاد اإىل ا

ع������الم الت������ي كانت تطلب حجم  اإىل وزارة الإ

عمل يقدمه املوظف ويتحرر من العبء.

و�شام وو�شاح

يف عام 2001 وتقديراً ملكانته املو�شيقية 

أملانيا  واإجنازاته فيها منحه رئي�ص جمهورية ا

الحتادي������ة )بعد وح������دة ال�شطري������ن( و�شام 

وىل مع و�شاح،  ال�شتحق������اق من الدرج������ة الأ

أملانيا كمرب  ن������ه »مقدر تقديراً عالي������اً يف ا لأ

مو�شيقي وملحن وقائد اأورك�شرتا«.

الرحيباين ومعهد غوته

قال يل، بعد هذا املوجز عن حياته:

• يف كل �شنة يعمد معهد غوتة يف دم�شق 
وبريوت وعم������ان اإىل اإقامة دورات مو�شيقية 

ملواطنيها، وق������د األفت كتاب������اً بعنوان »دعنا 

نغني« مع اللبنانية جولندا اأبي الن�رش، ومثله 

ردن. مع اللبناين كفاح فاخوري يف الأ

أملانيا، لكنه  يقيم املو�شيقار الرحيباين يف ا

أت������ي اإىل �شورية، وخالل ع�رش �شنوات، جاء  يا

كمو�شيق������ار وعمل 4 مرات فق������ط، غري اأن 

قلبه مع �شورية وقد كتب افتتاحية مو�شيقية 

عندما �شمع بتاأ�شي�ص الفرقة ال�شيمفونية.

اأخبار �شارة

وقد وافق ال�شي������د وزير الثقافة الدكتور 

ريا�������ص نع�شان اآغا وم�شاع������ده الدكتور علي 

القي������م اأن ياأتي املو�شيقار ن������وري الرحيباين 

ول �شنة 2010 لقيادة  يف ني�شان وت�رشي������ن الأ
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ورك�شرتا يف دم�شق، ويقول الرحيباين: الأ

أنا�شيد  • �شاأقدم يف احلفلتني املتتاليتني، ا
وطنية.

�شاألته:

- كيف �شتقدمها؟ كما هي؟

قال:

• بتوزيع جديد.
�شاألته:

- ماذا �شتقدم اأي�شًا؟

قال:

• اأغني������ات �شعبي������ة �شوري������ة، اإ�شافة اإىل 
»كارتينا مورانا«.

خري عمله االأ

و�شاألته:

جد؟ - ما هو عملك املو�شيقي االأ

قال:

• ق�شيد �شيمفوين ع������ن هجرة ال�شعوب 
أملاني������ا، مبنا�شبة  ال�شالفية م������ن رو�شيا اإىل ا

مرور 800 �شنة على ذلك.

❁    ❁    ❁

�شك������رت املو�شيقار الكب������ري الذي توا�شع 

وجاءين ل�رشب القهوة معاً يف مقهى الرو�شة 

بدم�ش������ق وندرد�������ص، هذه الدرد�ش������ة التي مل 

يذكر فيه������ا معاناته كمو�شيقار خرج من بلد 

مل يك������ن يعرتف باملو�شيق������ى الكال�شيكية، اإنه 

مل يقل ذلك ل�ش������دة تهذيبه، لكنني ا�شتنتجته 

م������ن حديثه الذي حتدث في������ه عن اإجنازاته 

املو�شيقية فقط.

 نوري الرحيباين يف �شطور

أملانية له  • تزوج مرتني، مرة م������ن �شيدة ا
منها ولد �شاب يعزف على البيانو، ومرة من 

�شيدة �شورية، له منها ابنتان.

أملانيا الحتادية  • كرمه رئي�ص جمهورية ا
وىل  مبنح������ه و�شام ال�شتحقاق من الدرجة الأ

مع و�شاح.

• تنقل بني وزارة املعارف )وزارة الرتبية( 
عالم التي تقاعد  ووزارة الثقافة، ثم وزارة الإ

منها.

أملانيا، ويزور �شورية دورياً كل  • مقيم يف ا
�شنة تقريباً.

• ول������د يف اجلزيرة، وولد اأخواه يف اإدلب 
والالذقية، ب�شبب تنق������ل والده القا�شي بني  

املحافظات.

¥µ
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كتاب ال�شهر

دور ال�شياق يف الرتجمة

اآخر الكالم

رافيل وقالب البولريو ال�شهري

اإعداد: اأحمد احل�شني

اإعداد وتقدمي: حممد �شليمان ح�شن

رئي�س التحرير



3522010 اآذار     558 الع��������������������������������دد 

رحيل �ملفكر �لعربي �أني�س �صايغ: 

أني�س  ردنية عمان �ملفكر و�لباح������ث �لفل�سطيني د.� تويف يف �لعا�سم������ة �لأ

�سايغ، عن عمر ناهز �لثامنة و�ل�سبعني عاماً، ونقل جثمانه �إىل بريوت، حيث 

ووري �لرثى فيها. 

أ در��سته فيها، ثم ح�سل على  أني�������س �سايغ يف طربيا عام 1931 وبد� ولد �

�لثانوية �سنة 1949 من مد�ر�س �سيد� �لتي �نتقل �إليها بعد �لحتالل �ل�سهيوين 

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�شورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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ملدينة طربيا، ونال �شه������ادة البكالوريو�س يف 

العل������وم ال�شيا�شية والتاري������خ �شنة 1953 من 

مريكية يف بريوت، وح�شل على  اجلامع������ة الأ

الدكت������وراه م������ن جامعة كام������ربدج يف العلوم 

ال�شيا�شية والتاريخ العربي،  

بحاث  أ�شتاذاً يف دائرة الأ حيث عني فيها ا

جنليزي  دارة القامو�س الإ ال�رشقية، فمديراً لإ

بحاث  العرب������ي، وعني مديراً عام������اً ملركز الأ

يف منظم������ة التحرير الفل�شطينية يف بريوت، 

فرئي�ش������اً لق�شم الدرا�ش������ات الفل�شطينية يف 

القاهرة.

وقد تنوعت اهتمامات د.�شايغ وتنوعت 

ن�شاطات������ه خ������ال م�ش������رية حيات������ه العلمية 

والثقافية، وكان������ت له م�شاهمات هامة على 

�شعي������د اإن�شاء املكتب������ات، واإ�شدار اليوميات 

الفل�شطينية وجملة �شوؤون فل�شطينية، ون�رشة 

أر�شيف كامل  ر�شد اإذاع������ة اإ�رشائيل، واإن�شاء ا

مور التي تعني الباحثني كافة،  يحتوي على الأ

وعمل عمي������داً ملعهد البح������وث والدرا�شات 

العربي������ة التابعة للجامع������ة العربية، واأ�رشف 

على اإ�شدار جملة امل�شتقبل العربي، وق�شايا 

عربية، كما عم������ل م�شت�شاراً جلريدة القب�س 

الكويتي������ة، فاأن�ش������اأ له������ا مرك������زاً للمعلومات 

والتوثيق، وهو �شاحب فكرة و�شع املو�شوعة 

الفل�شطيني������ة، وعني ع������ام 1980 يف جامعة 

ال������دول العربي������ة كم�شت�شار لالم������ني العام، 

وكرئي�ص لوحدة جمالت اجلامعة.

أني�ص �شايغ على عدة   وح�ش������ل الدكتور ا

جوائ������ز، اأهمها: و�ش������ام ال�شتحقاق ال�شوري 

أني�ص �شايغ عن  مبنا�شبة �شدور مذكرات������ه: ا

أني�ص �شاي������غ، 2006، ودرع معر�ص املعارف  ا

للكتاب العربي وال������دويل يف بريوت، تقديراً 

لعطائه الفكري والثقايف، والتزامه بالق�شايا 

الوطنّية والقومّي������ة، وجائزة �شيف فل�شطني 

رمزاً لل�شم������ود، من الحتاد الع������ام للكتاب 

الفل�شطينيني يف دم�شق 2006.

وللراحل عدد كبري من املوؤلفات والكتب 

دبي������ة والتاريخية  املرتجم������ة يف املجالت الأ

أبرزها: لبن������ان الطائفي،  وال�شيا�شية، م������ن ا

م������وي يف املتو�شط،  �شط������ول احلربي الأ والأ

دب امل�رشي القدمي،  جدار العار، �شورية يف الأ

والفك������رة العربية يف م�������رش، وتطور املفهوم 

القومي عن������د العرب، يف مفه������وم الزعامة 

ول اإىل جمال عبد  ال�شيا�شي������ة: من في�شل الأ

النا�رش، والها�شميون والثورة العربية الكربى، 

والها�شمي������ون وق�شية فل�شط������ني، وفل�شطني 

والقومية العربية، وبلدانية فل�شطني املحتلة، 

�رشائيلي������ة من������ذ 67، وله  وامل�شتعم������رات الإ



�شفحات من الن�شاط الثقايف

3542010 اآذار     558 الع��������������������������������دد 

من الكتب املرتجمة: ف������ن ال�شحافة، وقمح 

ال�شتاء، ومق������الت يف الق�شية الفل�شطينية، 

مريكية، و�شارك يف  واملوؤ�ش�شات والنظ������م الأ

حترير املو�شوع������ة العربية املي�رشة، وقامو�ص 

فل�شطينية،  ودرا�ش������ات  املقد�������ص،  الكت������اب 

)1(
ويوميات هرتزل، ومن الفكر ال�شهيوين.

جائزة العوي�س الثقافية: 

اأعلن اأمني جائزة العوي�ص الثقافية عبد 

احلمي������د اأحم������د، فوز كل م������ن اليمني عبد 

العزيز املقالح، واجلزائ������ري الطاهر وطار، 

والتون�ش������ي عبد ال�ش������الم امل�شدي، وامل�رشي 

أم������ني بجوائز العوي�������ص الثقافية يف  جالل ا

ف������روع الق�شة وامل�رشح والنق������د والدرا�شات 

على التوايل.

واأو�شح عب������د احلميد اأحم������د اأن جلنة 

التحكيم بعد املداولة بني اأع�شائها تو�شلت 

جم������اع اإىل قراراته������ا بف������وز املبدع������ني  بالإ

ال�شابقني من ب������ني/ ا183/ مر�شحاً تقدموا 

لنيل اجلائ������زة حتى نهاية فرباير/�شباط من 

العام 2009.

مني الع������ام جلائ������زة العوي�ص:  وق������ال الأ

اإن الفائزين باجلائ������زة ميثلون نخبة فكرية 

واإبداعي������ة خدمت الثقاف������ة العربية ببعدها 

الوا�شع، و�شاهمت طيلة عقود يف تر�شيخ قيم 

اإن�شانية ووطنية يف املجتمع العربي، مما كان 

جيال املتعاقبة،  ثر يف وجدان الأ له اأطيب الأ

واإن موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�ص اإذ متنح 

اجلوائز لهذه النخبة ت�شعر بالفخر والعتزاز 

بان�شمامهم اإىل نادي الفائزين باجلائزة.

واخت������ارت جلنة حتكي������م ال�شعر ال�شاعر 

اليمن������ي عب������د العزي������ز املقال������ح لتميزه يف 

ا�شتثم������ار الق�شيدة احلديثة عرب لغة خا�شة 

�شكلت نهج������ا فنيا،وقد ا�شتطاع عرب �شنوات 

طويلة العمل على توظي������ف الرموز الرتاثية 

ن�شاني������ة يف �شعره ليتحول اإىل  والوطنية والإ

جيال، وبذلك  طاقة جمالية غنية ملهمة لالأ

تكافئ جلنة التحكيم �شعرية اللغة ال�شافية 

ذات البعد املجازي العميق. 

وعللت جلن������ة حتكيم الق�ش������ة والرواية 

وامل�رشحي������ة اختي������ار الروائ������ي اجلزائ������ري 

الطاهر وطار لقدرته التجريبية التي مزجت 

أته يف  �شال������ة بالواقع الجتماع������ي وجلرا الأ

حداث ملعاجلة ق�شايا  بناء ال�شخ�شيات والأ

حملية وبيئية بلغة متطورة تقارب يف روحها 

العامة كال�شيكي������ات الرواية، وبذلك تكافئ 

اللجنة رواية التفا�شيل الدقيقة التي تالم�ص 

الب�شطاء وت�شادق حياتهم.

دبية  ومنح������ت جلنة حتكيم الدرا�شات الأ
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والنقد اجلائزة للناقد التون�شي عبد ال�شالم 

امل�شدي لريادته يف جت�شري امل�شافة بني النقد 

ل�شنية املعا�رشة، حيث  العربي والدرا�شات الأ

عمل امل�شدي طيلة �شنوات يف تق�شي املناهج 

النقدي������ة ذات الروؤية ال�شمولي������ة وتطويعها 

لتكون مب�شطة بني اأيدي الدار�شني والقراء، 

م�شتفيداً من ال�شياقات الرتاثية التي تت�شالح 

مع الن�ص وتتوا�شل معه، وعليه تكافئ جلنة 

دبية دق������ة و�شمولية  حتكي������م الدرا�ش������ات الأ

النقد املنهجي الوا�شح. 

وبين������ت جلن������ة حتكيم حق������ل الدرا�شات 

ن�شانية وامل�شتقبلية اأن فوز املفكر امل�رشي  الإ

أم������ني بجائ������زة العوي�������ص للدرا�شات  جالل ا

ن�شاني������ة وامل�شتقبلية يعود لتن������وع اإنتاجه  الإ

يف القت�ش������اد وال�شيا�شة واملجتمع والثقافة، 

أب������ه على ن�رش قيم التنوي������ر يف املجتمع،  ولدا

أ�شلوباً للعمل  متخذاً �شعار النه�شة ال�شاملة ا

العمي������ق والدقي������ق يف اآن مع������اً، ف�شاًل عن 

م�رشوعه النظري الذي ل يف�شل بني التنمية 

القت�شادي������ة يف الوط������ن العرب������ي والثقافة 

واحلياة، وهو ما دف������ع جلنة التحكيم ملنحه 

ن�شاني������ة وامل�شتقبلية  جائ������زة الدرا�ش������ات الإ

�شالة اإنتاجه الفكري النه�شوي.
مكافاأة لأ

يذك������ر اأن قيمة اجلائ������زة تبلغ 600 األف 

دولر اأمريك������ي بواق������ع 120 األف دولر لكل 

ن  حقل م������ن حقوله������ا، وفاز فيه������ا حتى الآ

63 مبدعاً عربي������اً، وحكم فيها حوايل 150 

أه������ل الراأي ال�شديد  حمكم������اً وم�شت�شاراً من ا

)2(
ومن خمتلف التوجهات الثقافية.

الغرب ي�شوه �شورة امل�شلمني: 

حتول افتت������اح ندوة »يف الفكر النه�شوي 

�شكندرية اإىل الوقوف  �شالمي« مبكتبة الإ الإ

على ثمار ما اعتربه باحثون �شوء نية متعمداً 

�شالم  من جانب الغ������رب لت�شويه �ش������ورة الإ

واعتبار امل�شلمني عدوا بعد �شقوط الحتاد 

ال�شوفيتي ح�شب ما ذه������ب اإ�شماعيل �رشاج 

الدين مدير املكتبة.

وقال �رشاج الدين: اإن هناك من يريدون 

�ش������الم، يف اإ�ش������ارة اإىل الوليات  ت�شوي������ه الإ

املتحدة والغ������رب عموماً بعد انهيار الحتاد 

ال�شوفيت������ي قبل نحو 20 عام������اً، واأ�شاف اأن 

هذا املخط������ط قد كتب عنه كث������ريون منهم 

مريك������ي الراحل �شموي������ل هنتنجتون يف  الأ

كتابه »�شدام احل�ش������ارات«، ونفذه الرئي�ص 

مريك������ي ال�شاب������ق ج������ورج بو�������ص وفريقه  الأ

ال�شيا�ش������ي والع�شكري، وذل������ك يف اإ�شارة اإىل 

مريكية ال�شابقة، م�شرياً اإىل اأن هذا  دارة الأ الإ

موقف كان معلناً ولي�ص خمططا �رشياً، م�شيفا 
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�شالمي جتاه بع�ص  اأن ردود الفعل يف العامل الإ

املواقف الغربية تدخل اأحياناً �شمن م�شل�شل 

»اإذكاء �رشاع احل�شارات« ومنها ا�شتنكار بع�ص 

�شالمية لنتائج ال�شتفتاء  الدوائر العربية والإ

على حظر بناء امل������اآذن يف �شوي�رشا مو�شحاً 

اأن احلكوم������ة ال�شوي�رشية نف�شها »ا�شتنكرت« 

نتائج ال�شتفتاء.

وقد �شارك يف ندوة »يف الفكر النه�شوي 

�شالم������ي« باحث������ون من 15 دول������ة عربية  الإ

واإ�شالمية، وهي تعد جزءاً من م�رشوع ملكتبة 

�شكندري������ة يهدف اإىل اإعادة ن�رش خمتارات  الإ

�شالمي يف القرن������ني الثالث  من ال������رتاث الإ

ع�رش والرابع ع�������رش الهجريني »التا�شع ع�رش 

والع�رشي������ن امليالدي������ني« من خ������الل تقدمي 

خمت������ارات من هذا ال������رتاث والتعريف باأهم 

كتابات التجديد والنه�شة واأعالمها.

ومتَّ خالل الن������دوة مناق�شة جمموعة من 

املح������اور والق�شاي������ا الفكرية الت������ي تركزت 

مام  �شالمية لالإ عل������ى: مقا�شد ال�رشيع������ة الإ

التون�شي حممد الطاهر ب������ن عا�شور، ودفاع 

عن ال�رشيعة للمغربي عالل الفا�شي، وطبائع 

لل�شوري  ال�شتب������داد وم�ش������ارع ال�شتعب������اد 

لباب  عبد الرحم������ن الكواكبي، ومناه������ج الأ

داب الع�رشية لرفاعة  امل�رشية يف مباهج الآ

أتن������ا يف ال�رشيعة واملجتمع  الطهطاوي، وامرا

للتون�ش������ي الطاهر احل������داد، ومتهيد لتاريخ 

�شالمية للم�رشي م�شطفى عبد  الفل�شفة الإ

الرازق.

واأكد �رشاج الدين اأن املكتبة بهذا امل�رشوع 

ت�شتهدف تقدمي ن������وذج ح�شاري ي�شهم يف 

خروج اأمتنا من حالة الرتاجع التي تعي�شها.. 

حت������ى يعلم اجلمي������ع اأن التاريخ مل ي�شل بعد 

�شهام يف تنقية �شورة  أي�ش������اً الإ اإىل نهايته.. ا

�ش������الم م������ن الت�شوهات الت������ي تل�شق به،  الإ

جنليزية  عم������ال اإىل الإ عرب ترجم������ة هذه الأ

بحاث  والفرن�شي������ة وتوزيعها عل������ى مراكز الأ

واجلامع������ات وموؤ�ش�ش������ات �شناع������ة ال������راأي 

أنح������اء العامل واإتاحته������ا ل�شباب  يف خمتل������ف ا

امل�شلم������ني من غري الناطق������ني بالعربية ممن 

اد  يعي�شون يف الغرب، لفتاً اإىل اأن اأعمال روَّ

جيال اجلديدة التي  النه�شة غري معروفة لالأ

ل تع������رف كثريا عن اإ�شهام������ات حممد عبده 

فغاين والهن������دي حممد  وجم������ال الدي������ن الأ

اإقبال واجلزائري مالك بن نبي وخري الدين 

التون�شي م�شيف������ا اأن هذا يلقي على املكتبة 

عمال  عادة ن�رش ه������ذه الأ عبئا م�شاعف������ا لإ

وتي�شري احل�شول عليها ورقيا واإلكرتونيا قبل 

ترجمتها.
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ه الكاتب امل�رشي حممد عمارة خالل  ونوَّ

م�شاركته يف اأعمال ه������ذه الندوة بدور رائد 

التعليم والرتجمة يف م�رش رفاعة الطهطاوي 

»1801-1873« ال������ذي اعتربه اأمري ال�شعراء 

نه  أب������ا ال�شع������ب« امل�رشي لأ اأحم������د �شوقي »ا

�شخ������ر حياته من������ذ عودته م������ن فرن�شا عام 

�شالمي وترجمة  حي������اء ال������رتاث الإ 1831 لإ

ح�ش������اد العلم احلديث يف الغ������رب، م�شيفاً 

فاق اأمام العقل  اأن الطهط������اوي اأعاد فتح الآ

العربي وامل�شلم ثم جاء ال�شيخ حممد عبده يف 

مرحلة لحقة ليكون »اأول من يلفت النتباه 

اإىل علم مقا�شد ال�رشيعة« ويدعو اإىل حتقيق 

�شالمي بعد اأن كان هذا  ال������رتاث العربي والإ

)3(
وقفاً على امل�شت�رشقني. 

ق���رن���ًا من  و�4  ال���دوح���ة  م��ت��ح��ف 

الفن: 

�شالمية  قدم متحف الدوح������ة للفنون الإ

مقتني������ات متثل 14 قرناً م������ن التاريخ حتت 

�شقف واحد مما يجعله اأحد اأهم رموز الفن 

�شالمي يف املنطقة العربية. وذكرت بع�ص  الإ

أنه قام بت�شميم هذا املتحف اآي اإم  امل�شادر ا

بي، م�شمم متحف اللوفر يف باري�ص، ب�شكل 

يعك�������ص ثراء حمتواه الداخل������ي على م�شاحة 

3800 مرت مربع.

وتتنوع مقتني������ات املتحف ما بني اخلط 

العرب������ي، وحتف ال�شريامي������ك، والر�شم على 

قم�شة واحلجارة الكرمية. الأ

ولع������لَّ اأحد اأهم املقتني������ات املوجودة يف 

املتحف هي ب�شع �شفحات من القراآن الكرمي 

أق������دم �شفحات  تعود للق������رن ال�شابع، وهي ا

آني������ة، اإ�شافة اإىل �شج������ادة حرير اإيرانية،  قرا

وطب������ق بور�شلني م������ن العراق يع������ود للقرن 

التا�شع، وكان ملث������ل هذه التحف الفنية تاأثري 

كبري عل������ى احل�شارات الالحق������ة للح�شارة 

�شالمية، فعلى �شبيل املثال، تبنت ال�شني  الإ

بي�ص املزين بالر�شومات  �شناعة الفخ������ار الأ

الزرق������اء، وه������ي التقنية الت������ي ا�شتخدمت 

�شابقا يف احل�شارات التي قامت يف العراق، 

كما يربز يف اأحد زواي������ا املتحف، عقد يعود 

أباطرة املغول، ارتداه يف  لل�شاه جاهان، اأحد ا

الق������رن ال�شابع ع�رش حزنا على وفاة زوجته، 

أي�شاً ببناء �رشيح تاج حمل وفاء  وال������ذي قام ا

لذكراها.

وق������د متَّ افتتاح متح������ف الدوحة للفنون 

�شالمي������ة يف 2008، ويجمع ت�شميمه بني  الإ

أنه  رابي�ش������ك، والت�شميم الرتبيع������ي، كما ا الأ

�شكال النابع������ة من العمارة  يحتوي عل������ى الأ

�شالمية مثل الدوائر، واملكعبات، والقبب،  الإ
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وقد ا�شتلهم م�شم������م املتحف اأي اأم بي هذا 

الت�شمي������م من �شاح������ة م�شجد بن طولون يف 

القاه������رة، وخ�شو�ش������اً من ناف������ورة الو�شوء 

)4(
للم�شجد والتي تعود للقرن الثالث ع�رش.

اأنوار القريوان يف باري�س: 

�شمن فعاليات تظاهرة القريوان عا�شمة 

�شالمية التي تقام باخلارج �شهدت  للثقافة الإ

اأروقة متحف معهد العامل العربي قيام معر�ص 

أن������وار القريوان« الذي نظ������م بالتعاون بني  »ا

املعهد ووزارة الثقافة واملحافظة على الرتاث 

التون�شية  ال�شداق������ة  وجمعي������ة  التون�شي������ة، 

الفرن�شية.

و�شم املعر�ص م������ا يزيد عن 150 حتفة 

غلبي������ة  فني������ة ن������ادرة تع������ود اإىل العه������ود الأ

وال�شنهاجي������ة واحلف�شية من  والفاطمي������ة 

أنف�ص خمطوطات القريوان  بينها عينات من ا

منذ األف عام، وا�شتم������ل على قطع نحا�شية 

وخ�شبية ورخامية من اأجمل الفنون احلرفية 

القريوانية يف تلك العهود، حيث �شهد املعر�ص 

�شالمي  اإقبال كبريا من جمهور حمبي الفن الإ

يف العا�شم������ة الفرن�شية الذي������ن متكنوا من 

اكت�شاف اأهمية هذه املدينة يف مولد الفنون 

ندل�ص  �شالمية يف بالد املغرب العربي والأ الإ

بالتزامن م������ع الطالع عل������ى معر�ص فنون 

أبوابه يف �شهر  �ش������الم الكبري الذي فت������ح ا الإ

أكتوب������ر املا�شي والذي يقدم ناذج من الفن  ا

�شالمي العثماين والهندي. الإ

وقد اأ�ش������درت وزارة الثقافة واملحافظة 

على ال������رتاث وجمعية ال�شداق������ة التون�شية 

الفرن�شية كتابا فنيا بهذه املنا�شبة تناول فيه 

حمافظ مدينة القريوان اجلوانب احل�شارية 

ثر يف نحت  لهذه العهود التي كان لها اأكرب الأ

�شالمية للبالد التون�شية. الهوية العربية الإ

وكتب عب������د ال������روؤوف البا�شط������ي وزير 

الثقافة واملحافظة على الرتاث كلمة يف هذا 

أبرز فيه������ا اخل�شائ�ص الفنية لهذا  الكتاب ا

املعر�ص ومكانة مدين������ة القريوان يف الرتاث 

�شالم������ي من خ������الل اإ�شهامات  واملخي������ال الإ

أدبائها الأجالء يف اإغناء احل�شارة  علمائها وا

�شالمية ب�شفة خا�شة واحل�شارة  العربية الإ

)5(
الكونية ب�شفة عامة. 

م��ه��رج��ان امل��و���ش��ي��ق��ى ال��ع��رب��ي��ة يف 

طرابل�س: 

�شهد م�رشح الك�ش������اف بطرابل�ص الليبية 

انط������الق الفعاليات الثقافية للمركز القومي 

بحاث ودرا�شات املو�شيق������ى العربية، التي  لأ

نظمته������ا املوؤ�ش�شة العام������ة للثقافة، وتركزت 

حماوره������ا ح������ول ق�شايا املو�شيق������ى والغناء 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

359 2010 اآذار     558 الع��������������������������������دد 

والتلحني، وذلك مب�شاركة عدد من الباحثني 

ونخبة مميزة من اأهل الثقافة والفن.

واأكدت الباحثة م�شعودة القر�ص يف ورقة 

فريقية« اأن  بحث لها بعنوان »مع املو�شيقى الأ

أ�شا�شي  فريقية عن�رش ا يقاع يف املو�شيقى الأ الإ

من مكوناتها، ويعود ذل������ك اإىل اأن املو�شيقى 

فريقي������ة ترتبط ع������ادة بالرق�������ص الذي  الأ

ميار�شه اأي اأفريقي بب�شاطة تامة، واأ�شافت 

ل يوجد اإيق������اع واحد يف املقطوعة الواحدة 

– واإنا توجد ع������دة اإيقاعات متداخلة مما 
 GROSS-RHYTHM يعرف با�شطالح

لكنها ت������دور كلها غالبا يف وح������دات زمنية 

يقاعات  واح������دة، ما يختل������ف عن تع������دد الإ

امل�شتحدث يف   POLY-RHYTHM اأي 

فريقية  وروبية ويف املو�شيقى الأ املو�شيقى الأ

يقاعات فهي توؤدي يف وقت  تتنوع م�شادر الإ

حجام وال�شخاليل  واحد بالطبول املختلفة الأ

لت ال�شبيهة  ن������واع وك������ذا ب������الآ املتع������ددة الأ

ك�شيلفون واملارميب������ا، حيث توؤدي �شوراً  بالأ

لت الوترية  ربيجات بل حتى الآ رائعة من الأ

أو الن������رب« لت�شاحب اللحن  ذات الري�ش������ة »ا

�شا�شي يف مطابق������ة حلنه، كما هو احلال  الأ

عندنا.

أم������ا الباحث������ة فاطمة غن������دور فاأ�شارت  ا

يف ورق������ة العم������ل التي قدمته������ا اإىل الجتاه 

املنهجي ال������ذي خطاه الفن������ان عبد ال�شالم 

قادربوه، وه������و ما ميك������ن اأن مالحظته من 

�شارات الت������ي �شمنها ف�شول  الكثري م������ن الإ

درا�شت������ه »اأغنيات من بالدي« حول الطريقة 

العلمية خلطوات بحثه من اختيار املو�شوع، 

طار الع������ام، ولوحدة الهتمام،  وحتديده لالإ

والتحلي������ل الذي �شيوجه جهوده اإليه، كعملية 

أو  منظم������ة ومق�ش������ودة للتو�ش������ل اإىل حلول ا

اإجاب������ة عن ت�شاوؤلت معينة توؤدي اإىل معرفة 

جديدة، وعر�شت جتربته يف اجلمع امليداين 

أ�شا�ش������ي، والتفاته لعدي������د املتغريات  ب�شكل ا

التي طراأت على الن�ص ال�شعبي؛ ومالحظاته 

ب������اأن الن�شو�ص التي تروى من الذاكرة تتغري 

روايته������ا يف كل مرة، وذل������ك مما ي�شاعد يف 

حتديد املفاهيم الرئي�شية، ونوذجه يف ذلك 

ملحمة اأبي زيد اله������اليل ومن واقع جتربته 

يف اجلمع امليداين يقارن بني ن�شو�ص جمعها 

غاين العلم 1961 ولن�شو�ص جمعها 1970  لأ

واأن ذلك ل يحط م������ن قيمة املاأثور ال�شعبي 

بل يوؤك������د اأ�شالت������ه املكت�شبة م������ن اختالف 

جيال، والظروف املعي�شية وتفنن ال�شعوب  الأ

يف جتميل املاأثور. 

وحتدث ال�شاعر هليل البيجو يف مداخلته 
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غنية الليبية، من  حول البحث يف تاري������خ الأ

خالل ت�شليط ال�شوء عل������ى جتربته، والذي 

يعت������رب واحدا م������ن رواد احلرك������ة الفنية يف 

ليبيا اإبان فرتة اخلم�شينيات وال�شتينيات من 

القرن املا�شي، م�شرياً اإىل اأهمية الدور الذي 

قام به الفن������ان الراحل علي ال�شعاليه جاذباً 

نظار ل�رشورة الهتم������ام بالرتاث الغنائي  الأ

�شي������ل والع������ودة بالغناء الليب������ي اإىل نبعه  الأ

الرقراق يف جنوب بالدنا العزيزة، حيث كان 

اإع������داده اللحني لرائعته اخلالدة اأغنية »نور 

عيوين اليوم« واحدة من اأهم واأجمل اأعمالنا 

الغنائي������ة الرائدة، اإ�ش������ارة اإىل قيمة واأهمية 

اللتفات اإىل جمالي������ة ذلك املوروث الغنائي 

واملو�شيق������ي الهائل ال������ذي ينطوي على كنوز 

فنية ل ت�شاهى. 

 
َ
ولح������ظ البيجو يف بحثه اأن الفنان علي

آلة القانون« املو�شيقية،  ال�شعاليه كان يحب »ا

و�شقلت موهبت������ه ومعرفت������ه املو�شيقية، ثم 

عززتها �شداقته بالفنان املو�شيقار م�شطفى 

امل�شت������ريي الذي اأعان������ه دائم������ا بالكثري من 

ر�ش������ادات الدائم������ة، رفيق  التوجيه������ات والإ

ولية  دربه، الذي كان يزوده ببع�ص املبادئ الأ

الهام������ة، املتعلقة باأ�ش������ول العزف على هذه 

لة الفريدة، وظل ال�شعاليه بعدها مواظباً  الآ

عل������ى ا�شتيعاب ما يق������دم اإليه من توجيهات 

فنية، ت�شنده������ا موهبته الفطرية وحبه لهذه 

لة، واإ�رشاره على تعلم العزف عليها، ل بل 
الآ

وال�شعي الدوؤوب من اأجل حتقيق هذه الغاية، 

التي متكن من حتقيقها بالفعل، وباإبداع فني 

متقدم �شهد له القا�شي والداين. 

بعد ذلك كان قّدم الدكتور الباحث عبد 

اهلل ال�شباع������ي يف ورقة بعن������وان »املوؤثرات 

املحلية واخلارجية يف نوبة املاألوف الليبية«، 

قال فيه������ا: باأنه ميكن لنا هنا اأن نق�شم هذه 

�شلية  املوؤث������رات جغرافيا طبقا مل�شادرها الأ

اإىل: موؤث������رات غربي������ة: تون�شي������ة، جزائرية، 

ومغربية، موؤثرات �رشقية م�رشية و�شامية.

وحول املوؤثرات الغربية قال: نحن ن�شتعمل 

امل�شطلح نف�شه لهذا الرتاث وهو املاألوف كما 

يف تون�ص، بينما يعرف هذا الرتاث يف املغرب 

واجلزائر مب�شمي������ات عديدة منها: املو�شيقا 

لة والغرناطي،  ندل�شية، ال�شنعة، ف������ن الآ الأ

وتختل������ف النوب������ة املغربي������ة واجلزائرية عن 

النوب������ة الليبية والتون�شي������ة ب�شكل وا�شح يف 

أوزانها ويف حركاتها  مقاماتها ويف اأحلانها وا

واأق�شامها ويف امل�شطلحات التي تطلق على 

ق�شام واحلركات، واأي�شاً تختلف يف  ه������ذه الأ

أداء النوبة  لت املو�شيقي������ة التي ت�شاحب ا الآ
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وتطبيقاتها يف منا�شباتها املختلفة، وذكر اأن 

هناك الكثري من التفاق يف ن�شو�ص واأحلان 

النوبات الليبي������ة والتون�شية، م�شريا يف ذات 

الوقت اإىل وجود �شعوبة يف اإمكانية حتديد 

أ�شباب هذا الوفاق بني هاتني النوبتني، فهل  ا

هو قرب امل�شافة بني القطرين؟ و�شهولة التنقل 

قامة بينهما وفيهم������ا يف عهود تاريخية  والإ

قدمية �شابق������ة، خا�شة عندما كان القطران 

يحكمان من حكومة واحدة مركزها يف تون�ص 

غالب������ة واحلف�شيني وبني زيري  يف عهود الأ

أ�شئلة  ت������راك العثمانيني؟ ا وال�شنهاجيني والأ

حتتاج، بال �شك لكثري من البحث والتق�شي 

جابة عنها.  لالإ

اأما بخ�شو�������ص املوؤثرات ال�رشقية: فاأكد 

اأن م�شدرها م�رش وبالد ال�شام، وهي عبارة 

دوار الغنائية واملو�شحات  عن جمموعة من الأ

غاين العاطفية قد تكون دخلت  زجال والأ والأ

النوبة الليبية يف عه������ود زمنية متاأخرة بعد 

�شياع الكثري من ن�شو�������ص واأحلان النوبات 

�شلية خا�شة بعد مرور الكثري من العهود  الأ

زمنة على بداية نزوحها اإىل ليبيا و�شياع  والأ

الكث������ري من مقاط������ع ذلك ال������رتاث القدمي، 

دبية  ويرج������ح اأن تك������ون ه������ذه املوؤث������رات الأ

واملو�شيقي������ة قد جاءت اإىل النوبة الليبية عن 

طريق احلج������اج الليبيني الذين كانوا ميرون 

أثناء تاأديتهم  عل������ى مدن وقرى م�رش وال�شام ا

لفري�ش������ة احلج وينقلون م������ا ي�شتمعون اإليه 

وم������ا يحفظونه م������ن تراث غنائ������ي م�رشقي 

أثن������اء اإقامتهم املوؤقتة يف تل������ك الديار، وهو  ا

ما يع������رف يف النوبة الليبية باملكاويات، وقد 

�شاحب حديث الدكتور ال�شباعي �شماع لبع�ص 

النماذج من نوبات املاألوف الليبية والعربية، 

�شتاذ م�شعود  وكان من املق������رر اأن يق������دم الأ

غنية املع������روف ورقة بعنوان  ب�شون كاتب الأ

غنية الليبية« وكذلك كانت هناك �شمن  »الأ

الربنام������ج ورق������ة عمل للفنان عب������د اجلليل 

خال������د بعنوان »حقوق املوؤل������ف بني ال�رشيعة 

�شالمية والقانون الو�شعي« غري اأن �شيق  الإ

الوقت حال دون تقدمي هاتني الورقتني.

وق������د تخل������ل فعالي������ات ه������ذا املهرجان 

تقدمي حف������الت مو�شيقية تراثي������ة، وتكرمي 

بع�������ص الفنانني وال�شع������راء ال�شعبيني، حيث 

أربع������ني فنان  جرى تك������رمي ما يق������رب من ا

غنية ومو�شيقى  وفنانة من امللحنني وكتاب الأ

)6(
املالوف..

�شحراء تون�س تك�شف �شحرها: 

�شهدت واحة دوز املعروف������ة با�شم بوابة 

ال�شح������راء التون�شي������ة انط������الق فعالي������ات 
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ربعني ملهرجان ال�شحراء  الدورة الثانية والأ

الذي ي�شعى منظم������وه اإىل ت�شجيع ال�شياحة 

ال�شحراوي������ة يف تون�������ص، ملا ل������ه من دور يف 

ا�شتقطاب اآلف ال�شياح الغربيني واملحليني. 

وح�������رش وزي������ر الثقاف������ة التون�شي عبد 

ال������روؤوف البا�شط������ي عر�ش������اً ج�شم مظاهر 

احلي������اة البدوية من ع������ادات وتقاليد �شكان 

ال�شحراء ل�شيما تعبريات اأفراحهم �شاركت 

في������ه ف������رق فنون �شعبي������ة من تون�������ص وعدة 

بل������دان اأخرى،حيث قدمت لوح������ات تراثية 

بل  كال�شي������د ب������كالب ال�شلوقي وع������راك الإ

والعر�������ص التقلي������دي اإىل جان������ب �شباق������ات 

للخيول واملهاري، واأقيمت عرو�ص تن�شيطية 

ب�شاحات الواحة �شاركت فيها فرق من تون�ص 

وم�������رش وليبيا واجلزائ������ر وح�رشها جمهور 

غفري من خمتلف جه������ات اجلمهورية وعدد 

كبري من ال�شياح. 

للفن������ون  معر�ش������ا  البا�شط������ي  وافتت������ح 

الت�شكيلية بعنوان /ال�شحراء اإلهام واإبداع/ 

�شارك فيه فنانون م������ن تون�ص واخلارج كما 

ا�شتمع اإىل ن������اذج من الق�شائد املدرجة يف 

امل�شابقة التي ينظمها املهرجان حول مو�شوع 

»امل������راأة يف احلي������اة البدوية«، كم������ا اأعطيت 

اإ�شارة النط������الق لندوة فكرية حول مو�شوع 

»النخلة واخليمة حلوار احل�شارات وتنمية 

ال�شياحة وال�شناع������ات التقليدية« مب�شاركة 

نخبة من املفكرين. 

ب�شاحة  املهرج������ان  فعالي������ات  ونظم������ت 

حني�ص وهو ف�شاء ف�شي������ح تتجاوز م�شاحته 

ال�������15 هكتارا ويتجمع فيها �شنويا نحو 100 

األف متفرج من خمتلف اجلن�شيات مل�شاهدة 

�شب������اق امله������اري وال�شيد وال�شي������د بكالب 

ال�شلوقي و�شباقات التحمل للخيول وعادات 

القبائل ال�شحراوية واحتفالت البدو الرحل 

عرا�ص التقليدية.  والأ

وتعت������رب دوز متحفاً �شحراوياً ملحافظتها 

ال�شحراوي������ة  والتقالي������د  الع������ادات  عل������ى 

الرا�شخة منذ القدم، كم������ا يعترب مهرجانها 

ال�شن������وي من اأقدم مهرجان������ات تون�ص حيث 

أ ع������ام 1910 وكان يع������رف بعيد اجلمل  بدا

ويقت�رش على �شباق املهاري وكانت بدايته يف 

�شكل احتفالت تلقائي������ة كان ينظمها �شنويا 

الب������دو الرح������ل، ويف ع������ام 1966 حتول اإىل 

مهرجان حملي يج�شد يف لوحات فولكلورية 

حي������اة البدو يف حله������م وترحالهم واتخذ يف 

�شنة 1973 طابع������اً وطنياً. ومنذ �شنة 1981 

انت�رش اإ�شعاعه دولي������اً، واأ�شبح يعرف با�شمه 

احلايل »مهرجان ال�شح������راء الدويل بدوز«، 
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أي�شاً بتنظيم م�شابقات  ومتيزت هذه الدورة ا

آل������ة »الق�شبة ال�شحراوية«  يف العزف على ا

بل يف عمق  و�شب������اق املاراث������ون ال�شن������وي لالإ
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ال�شحراء.

بارجا�س يو�شا.. واألف ليلة وليلة: 

ديب البريواين بارجا�ص يو�شا، يف  عرب الأ

اأكرث م������ن منا�شبة عن ولع������ه ال�شديد برواية 

أنه مل يوجد يف تاريخ  األف ليلة وليلة، معترباً ا

أك������رث �شهولة وي�رش واإ�رشاقا من  دب ا�شماً ا الأ

أو �شهريار. �شهرزاد ا

وتتويجا لهذا الولع ال�شديد، اأ�شدر يو�شا 

طبعة خا�ش������ة منقحة وحمررة م������ن الرواية 

دب  �شه������ر يف الأ �شطوري������ة الأ التاريخي������ة الأ

العربي، �شاغ فيها روؤيته اخلا�شة، وو�شع لها 

متهيدا من تاأليفه، بعد اأن قام بتقدميها على 

امل�رشح من خالل �شبع������ة عرو�ص، مب�شاعدة 

أيتانا �شان�شي������ز خيخون، يف اإ�شبانيا،  املمثلة ا

منذ يوليو/متوز املا�شي.

ويف جتربته امل�رشحية الثالثة التي تعامل 

فيها مع ن�������ص األف ليلة وليل������ة، من اإخراج 

خ������وان اأويل، تنقل عر�ص بارجا�ص يو�شا بني 

أ�شبيلية و�شانت������ا كروث دي  م������دن مدري������د وا

تنرييف������ي، حيث من املقرر ط������رح العمل يف 

ديب البريواين  املكتب������ات قريبا، ويهدي������ه الأ

لبطل������ة العر�ص، وخمرج������ه، يف لفتة تنم عن 

فكار  امتنانه وعرفانه ملعاونيه يف العمل ولالأ

واملقرتحات التي طرحوها عليه، والتي يرى 

أنها �شوبت الكثري من عي������وب روؤيته للن�ص  ا

وىل. الذي �شاغه يف م�شودته الأ

أ يو�ش������ا جتارب������ه امل�رشحي������ة عام  وب������دا

م مع البطلة نف�شها وخمرج  2005، حي������ث قدَّ

ودي�شا  كاذي������ب« و»الأ م�رشحيت������ي »حقيقة الأ

وبنيلوبي« نف�شه ع������ام 2006، ولكتابة روؤيته 

املخت�رشة للرواية ا�شتعان يو�شا بالعديد من 

الطبعات القدمية لها التي تعود اإىل القرون 

التا�شع والعا�رش والثالث ع�رش والثامن ع�رش، 

التي متَّ جتميع اأجزاءها من خالل ترجمات 

أملانية. فرن�شية واإجنليزية وا

وراأى يو�ش������ا اأن اأهم ما حتمله رواية األف 

ليل������ة وليلة من معاين يكم������ن يف »التوظيف 

كرث حت�������رشاً ومدنية للخيال«  ن�ش������اين والأ الإ

ف�شال ع������ن اأن قوته������ا وجاذبيته������ا جعلتها 

ترتج������م اإىل معظ������م لغات الع������امل وتظل حية 

ي  وباقي������ة عرب الع�شور، »وهو ما مل يتوافر لأ

أو  جنيل ا عم������ل اأدبي اآخر يف التاريخ حتى الإ

لف  �شك�شب������ري«، ح�شب قوله، لفت������اً اإىل اأن لأ

ليلة وليلة بطالن فقط ولكنها حتظى مبئات 

ال�شخ�شيات، ما يعني اأن �شخو�شها يقومون 
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باأدواره������م احلقيقي������ة يتحول������وا يف النهاية 

دائماً اإىل »�شهريار و�شهرزاد«، بينما تتوا�شل 

حكاي������ات �شهرزاد للملك كل ليلة حتى يعفي 

رقبتها من القتل.

أن������ه يف روؤيته حر�ص  ويوؤك������د يو�شا على ا

�شا�شية للرواية ولبع�ص  على احرتام البنية الأ

حكاياتها، الت������ي اأ�رش على التعامل مع اأقلها 

�شهرة، م������ن اأجل اإعادة تقدميه������ا، اآخذا يف 

العتب������ار اخت�شار بع�������ص العنا�رش التي قد 

تثري ح�شا�شية ما يف الع�رش احلديث.

ول م������ن طبعته  واأو�ش������ح اأن اله������دف الأ

أل������ف ليلة  احلالية ه������و الحتف������اء وتكرمي ا

أدب������ي عريق، كان له  وليل������ة، بو�شفها جن�ص ا

ف�شل الريادة يف ابت������كار الق�ش�ص و�رشدها 

من اأجل حتقيق ال�شعادة للب�رشية، م�شريا اإىل 

دب التي  اأن ه������ذه تعد الر�شالة احلقيقية لالأ

تكمن يف املقاوم������ة الدائمة للحزن والتعا�شة 

حباط. والإ

جدي������ر بالذكر اأن ماري������و بارجا�ص يو�شا 

أه������م كت������اب اأمري������كا الالتينية،  يع������د م������ن ا

وذاع������ت �شهرته يف ع������ام 1963 بعد �شدور 

روايت������ه املدينة والكالب، ون������ال العديد من 

دبية مثل جائزة رومولو جاييجو،  اجلوائز الأ

أ�شتوريا�ص، وجائزة  وثربانت�ص، وجائزة اأمري ا

بالنيت������ا، كم������ا تر�شح اأكرث من م������رة جلائزة 

نوب������ل، ومن اأهم اأعمال������ه: املدينة والكالب، 

خ�رش، الفتاة خوليا، املتكلم، اأوراق  البيت الأ

ريجوبريت������و، حفل التي�������ص، اجلنة يف اجلهة 
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خرى، واألعيب الطفلة امل�شاغبة.  الأ

اإرث اتنية كون�شو: 

بهدف احلفاظ عل������ى ثقافة قبيلة اتنيه 

كون�شو وحمايتها من ال�شياع والندثار ت�شعى 

أثيوبيا ومب�شاعدة متح������ف الفنون القدمية  ا

يف باري�������ص اإىل بناء متحف ي�شم تراث هذه 

القبيلة ال�شغرية التي ا�شتقرت قبل 700 �شنة 

أثيوبيا،  يف منطق������ة نائية يف جنوب-غ������رب ا

وحماية تراثها وثقافتها وعلى م�شالت »واكا« 

اجلنائزية املنحوتة يف اخل�شب والتي تو�شع 

على مدافن زعماء قبائل كون�شو.

وكانت هذه القط������ع النادرة لفرتة طويلة 

عر�ش������ة لعملي������ات ال�شط������و وال�رشق������ة من 

ث������ار الذين  قب������ل ناهبي القب������ور ومهربي الآ

أثيوبي������ا مقابل اآلف  كان������وا يبيعونها خارج ا

ثيوبية منذ  الدولرات. وجنحت اجلمارك الأ

العام 1996 بو�شع يدها على اأكرث من مئتي 

ن�شان.. م�شلة، طولها ي�شاهي طول الإ

آنذاك تق�شي  وكان������ت التقاليد املحلي������ة ا

بو�ش������ع م�شالت »واكا« عل������ى مدافن زعماء 
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أواأبطالها الذي������ن تفوقوا يف  قبائل كون�ش������و ا

أو احل������رب. وتنحت م�شالت »واكا«  ال�شيد ا

كا�شيا  عل������ى خ�شب �شلب كخ�ش������ب �شجرة الأ

أنها تفقد  وميكن اأن تعي�������ص 200 �شنة. بيد ا

أو ي�شيبها  قيمته������ا ما اأن تنزع من مكانه������ا ا

العفن. ويعتقد الكون�شو اأن روح امليت تغادر 

املكان عندما ت�������رشق امل�شلة. واأو�شح دينوت 

كو�شيا �شنكري، اأحد وجهاء اتنية كون�شو »ل 

ن�شان  ننا نعتقد ب������اأن الإ ميك������ن ا�شتبدالها لأ

ميوت مرة واحدة«.

واملتحف جممع ف�شي������ح مبني بوحي من 

�شوار التي  ثقافة اتنية كون�ش������و املعروفة بالأ

حتيط قراها واملدرجات املزروعة ف�شال عن 

أك������واخ دائرية �شطحها  بيوت »توكول« وهي ا

م�شنوع م������ن الق�ص، وقال املهند�ص املعماري 

تريي بيغا م�شمم املتحف الذي قد ي�شتغرق 

أنه من ال�رشوري  بناوؤه ثالث �شنوات »راأيت ا

اأن ا�شتوح������ي م������ن كل التقالي������د املحلية كي 

ي�شع������ر اأفراد اتنية كون�شو اأن املبنى جزء من 

ح�شارتهم وي�شاركوا يف بنائه«. وت�شل الكلفة 

جمالية لبناء املتحف اإىل 120 األف يورو،  الإ

متول فرن�شا ثلثها فيم������ا تتوىل اتنية كون�شو 

باقي التكاليف. 

أع������رب كال جي�ش������ان ولديداويت اأحد  وا

وجه������اء قبيلة كون�شو الذي يعتمر عمامة من 

زرق عن فرحه ببناء هذا املتحف،  القطن الأ

ل�شيما واأن عدد »م�شالت واكا يتناق�ص �شيئاً 

ف�شيئاً«. واأو�شح اأن ال�شبب يعود اإىل اأن هذه 

بط������ال انتهوا، فلم تعد  امل�ش������الت ت�رشق، والأ

أو اأعداء مل�شارعتهم  من حيوان������ات مفرت�شة ا

وقتلهم«. وتابع »تكم������ن اأهمية هذا املتحف 

يف احلفاظ عل������ى تقاليدنا القدمية ومتكني 

اأجي������ال امل�شتقب������ل م������ن روؤية ال������واكا وفهم 

أنه عل������ى الرغم من اأن  تقاليدن������ا، م�شيف������اً ا

م�شالت واكا مل تع������د يف مكانها الطبيعي اإل 

اأن رمزية معانيها ما برحت كبرية، و�شتحظى 

أ�شار حممود  داخل املتحف بعناية خا�شة«. وا

ثيوبي اإىل اأن  غا�ص وزير الثقافة وال�شياحة الأ

املتحف لي�ص اإل خطوة اأوىل من اأجل حتقيق 

هدف اأكرب وهو التعريف بثقافة اتنية كون�شو 

رث العاملي  عاملي������ا واإدراجها على قائم������ة الإ
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من قبل اليوني�شكو. 

املوت يخطف دني�س بوتو�س: 

عن عم������ر ناه������ز اخلام�ش������ة والثمانني 

عاماً رحل دني�ص بروتو�ص ال�شاعر واملنا�شل 

املناه�ص لنظام الف�شل العن�رشي يف جنوب 

اأفريقيا، حيث ذكرت عائلته اأن بروتو�ص كان 

يعاين م������ن �رشطان الربو�شت������ات، م�شرية اإىل 
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خرين،  أنه لطاملا كان يتحدث باخلري عن الآ ا

واأن عالقاته مع النا�ص كانت متنحه العافية 

اجل�شدية واملعنوية، و�شددت موؤ�ش�شة نيل�شون 

ماندي������ال عل������ى اأن م�شاهم������ة بروتو�������ص يف 

الن�ش������ال �شد الف�شل العن�رشي وكفاحه من 

اأجل العدال������ة الجتماعية يف العامل �شيبقيان 

حمفورين يف الذاكرة ل�شنوات طويلة.

ولد بروتو�������ص يف زميبابوي عندما كانت 

ل ت������زال تعرف بروديزي������ا اجلنوبية، وانتقل 

بعدها للعي�ص يف جنوب اأفريقيا حيث مار�ص 

مهنة التعلي������م وال�شحافة، وبعد اعتقاله يف 

العام 1963 اأم�شى 18 �شهراً يف روبن ايالند 

حيث كان يعتقل غالبية ال�شجناء ال�شيا�شيني 

اجلن������وب اأفريقيني بينهم الرئي�������ص ال�شابق 

ورمز الن�شال �شد الف�شل العن�رشي نيل�شون 

ماندي������ال، حي������ث �شاركه بروتو�������ص الن�شال 

الوطني، والتنديد ب�شيا�شة الف�شل العن�رشي، 

وكان من نتائ������ج ذلك اإق�شاء جنوب اأفريقيا 

مر الذي  ع������ن اللقاءات الريا�شية الدولية الأ

لعاب  �شاهم يف منعها من امل�شاركة يف دورة الأ

وملبية يف العام 1970، وقد انتقل بروتو�ص  الأ

للعي�������ص يف املنفى يف الوليات املتحدة حيث 

دب، ول������ه عدة دواوين �شعرية  در�ص مادة الأ

)10(
من بينها: �شايرينز، وناكلز، وبوت�ص.

¥µ
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رومة  أو الرتجمة من لغة اإىل اأخ������رى، �ضمن الأ يب������دو للناظر، اأن النق������ل ا

أو دقيقاً، نظراً لتداخل البنى اللغوية والقواعدية  اللغوية الواحدة، اأمراً ي�ضرياً، ا

أو النقل من  وال�رصفية والنحوية، واملبنى املعريف الواحد. ويف �ضياق الرتجمة ا

اأرومة لغوية اإىل اأخرى، نقع يف حماذير عدة، لختالف ما اتفق عليه �ضابقاً.

نقراأ عن �ضعوبة ترجمة ال�ضعر من لغة اإىل اأخرى، و�رصورة �ضبط العديد 

من البنى اللغوية والثقافية واملعرفية للن�ص. والتقيد ب�ضياق الن�ص، و�رصورة 

احلفاظ على بنية اجلملة فيه.

❁

ò
باحث �شوري.

دور ال�سياق يف الرتجمة

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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هذا الكت������اب »دور ال�سياق يف الرتجمة« 

أي������دا« يبح������ث يف مفهوم  ملوؤلف������ه »يوجني نا

م�سطلح ال�سي������اق يف الرتجمة. قام برتجمة 

نكليزي������ة اإىل العربية الدكتور  الكتاب من الإ

»حمي������ي الدين حمي������دي« يق������ع الكتاب يف 

/207/ �سفح������ات من القطع الكبري. و�سدر 

ع������ن وزارة الثقافة ال�سوري������ة، الهيئة العامة 

ال�سورية للكتاب للعام /2009/.

❁    ❁    ❁

ما عملية الرتجمة؟

هل عملية الرتجمة جمرد فعل نقل معنى 

أنها نظرية تتعامل مع اأوجه الت�سابه  أم ا ن�ص، ا

والختالف بني اللغات؟

قام عدد م������ن املتخ�س�سني يف الرتجمة 

بتطوير عدد من النظري������ات. ولكن، اأف�سل 

املرتجمني واملرتجم������ني الفوريني املحرتفني، 

ل ي�ستفيدون مما تقدمه هذه النظريات، اإل 

قلياًل.

أ�سباب رف�ص نظريات ترجمة  وميثل اأحد ا

أنه������ا مثقلة بامل�سطلح������ات التقنية. ونتيجة  ا

لذلك، م������ا زالت معظم نظري������ات الرتجمة 

�سلوب بدل املحتوى. اليوم تركز على الأ

ك������ر اإحباط������اً من ذل������ك، اأن 
ب������ل اإن الأ

معظم الطلبة يف برامج الرتجمة يجدون اأن 

قل  املق������ررات حول نظري������ة الرتجمة هي الأ

نفع������اً. ل يدرك������ون اأن عملي������ة الرتجمة هي 

أ�شا�شاً مهارات. ا

اإن النقل املوؤثر للمعنى هو املهم بالن�شبة 

للمرتجم������ني املحرتفني. ل ين�شب اهتمامهم 

على املحت������وى. ل ينبغي احلك������م على دقة 

أنه يجب  أ�شا�ص ا املحتوى ب�شكل رئي�شي على ا

أي�شاً باأل يت�شبب يف  اأن يكون دقيق������اً، ولكن ا

ولئك الذين ق�شد  ت�شويه الر�شالة بالن�شبة لأ

منهم اأن يتلقوا الرتجمة.

خف������اق يف فهم الن�ص  غالب������اً ما يبدو الإ

امل�شدر جلياً يف املحاولت املميزة التي يقوم 

بها القراء �شعياً منهم لتح�شيل معنى ممكن 

من الرتجمة. وهن������ا ل حاجة لتمكن مماثل 

أثناء ترجمة الن�شو�ص  من بع�ص امل�شطلحات ا

الت������ي تتعلق بعقود بني ع������دد من الأمم. من 

املحت������م اأن ترتك بع�������ص الن�شو�ص يف اللغة 

امل�شدر ب�شماتها على ترجماتها. 

ف�شل  اإن مثل هوؤلء املرتجمني املبدعني لأ

من يوؤك������د حقيقة اأن التوا�ش������ل بني اللغات 

هو احلقيق������ة. اإن جهلنا بالطرق التي تعمل 

مر  عقولن������ا من خاللها مريع. رمب������ا كان الأ

ك������رث غمو�شاً الطريقة الت������ي نعتمد فيها  الأ
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مفاهيمنا يف نهاية املطاف على جتمعات من 

أو ال�شور الب�رشية. النطباعات احل�شية ا

وكم������ا اأو�ش������ح )ياكب�ش������ون( يخربنا علم 

الرم������وز الجتماع������ي، اأي عل������م العالمات 

ن�شاين، بالكث������ري عن عالقة  يف املجتم������ع الإ

العالمات باملعنى. ومن ناحية اأخرى، تعتمد 

ر�شادي������ة على نط م������ن الربط  الرم������وز الإ

أو الق������رتاب. معظ������م العالم������ات اللغوي������ة  ا

أو  ا�شطالحية اأو عرفية قائمة على العرف ا

التفاق.

هناك عدد متزايد من احلقول املعرفية 

أي�ش������اً، على �شبيل  يبدي اهتمام������اً باملعنى ا

املث������ال: نظري������ة التوا�ش������ل، املعلومات، علم 

الجتماع، العالمات، علم النف�ص، فقه اللغة 

املقارن، اللغويات، علم اللغة الجتماعي، علم 

التاأوي������ل، علم اجلمال. وتبع������اً لذلك، ينبغي 

أن������واع الرتجمة والرتجمة ال�شفوية،  على كل ا

اأن تنطوي على عالقة �شلة ما بني الن�ص يف 

اللغة امل�شدر والن�ص يف اللغة الهدف.

اللغة والهدف..

اللغ������ة جمموعة م������ن الرم������وز الكالمية 

ن �شكل اأكرث من  �شمعي������ة اأو مكتوبة. تاأخذ الآ

/2200/ لغة خمتلفة وباأكرث من /400/نظام 

كرث متيزاً  تهجئة. كما وت�شكل اللغة ال�شمة الأ

ية ثقافة، ميك������ن و�شفها باأب�شط العبارات  لأ

أنها: جمموع������ة املعتقدات واملمار�شات  على ا

عن������د جمتم������ع م������ا. وتبع������اً لذل������ك، يدرك 

أنه ل ميكن للكلمات اأن حت�شل  املرتجمون، ا

على معن������ى اإّل وف������ق �������رشوط ومقت�شيات 

الثقافة امل�شتقبلية.

دوار املتعلقة باللغة  ولكي نفهم وتثمن الأ

والثقافة، قد يكون مفيداً و�شف بع�ص اأوجه 

الت�شاب������ه، والخت������الف، والعالقات املتبادلة 

وث������ق �شلة بينهما. ورمب������ا كانت الطريقة  الأ

مث������ل، درا�شتهما وفق �������رشوط الكت�شاب  الأ

املبكر، والفق������دان، والن�ش������اط الجتماعي، 
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والتنوع، والتبدل، وجمموعات من ال�شمات، 

أي�شاً  والعوامل الجتماعية الرمزية. وميكن ا

و�شف اأوج������ه الختالف وفق �شيفرة ميكنها 

التحدث عن نف�شها، وتقع يف ترتيب خطي، 

وبكينونات، هي القوى التحتية التي حتافظ 

مام. على بقاء ثقافة ما وتدفعها اإىل الأ

كما وميكن النظر اإىل املمار�شات الثقافية 

عل������ى اأن لديها اأغرا�شاً ذات مغزى، وتعتمد 

ن�شب حل������دث غري لغوي  معرف������ة املعن������ى الأ

أين،  اأي�شاً على �شياق من يعمل ماذا، ومتى، وا

ي �شبب. ولأ

الكلمات يف ال�شياق..

ي �شخ�ص يحاول  جدى لأ رمبا كان من الأ

فهم معاين الكلم������ات يف ال�شياق اأن يتعر�ص 

فكار اخلاطئ������ة الهامة التي تلف  لبع�������ص الأ

معانيه������ا، وخا�شة الفكرة القائلة باأن كلمات 

أية لغة ت�شكل ف�شيف�شاء غنية من امل�شطلحات  ا

أو املجالت  تتناغم �شوية، لت�ش������كل احلقول ا

الدللية املختلف������ة. لتوجد هناك ف�شيف�شاء 

ن معاين الكلم������ات تتداخل  أنيق������ة لأ لغوي������ة ا

با�شتمرار مع بع�شه������ا بع�شاً، وحدود املعنى 

�شبابي������ة وغري دقيقة التعري������ف. وقد يكون 

هن������اك يف بع�ص املجموعات م������ن الكلمات 

أنه  �شم������ات وا�شحة كافية م������ن الدرجة، اإل ا

ل ميكن حتديد املق������دار الن�شبي من اجلهد 

ن الكثري من ذلك يعتمد على  املبذول بدقة لأ

ال�شياق������ات اخلا�شة التي تقع فيها مثل هذه 

الكلمات.

أنه ميكن التعرف  يفرت�������ص معظم النا�ص ا

�شم������اء امل�شتقة من  ب�شهول������ة على مع������اين الأ

نها تتمتع مبعاين ميكن التنبوؤ بها.  فعال لأ الأ

أبداً على  وميكن لهذه الالحقة ذاتها اأن تقع ا

أبداً. يعتقد  اجلذور الت������ي ل تاأتي مبفردها ا

بع�ص النا�������ص اأن معرفة املع������اين احلقيقية 

للكلم������ات تعتمد على معرفة تاريخ تطورها، 

اإل اأن ال�شتقاق غالباً ما يكون م�شلاًل. 

وعلى الرغم من اأن معظم النا�ص يعتقدون 

أ�شا�ش������اً، اإل اأن احلقيقة  اأن اللغات ل تتغري ا

ه������ي اأن كل اللغات احلية يف عملية م�شتمرة 

م������ن التغري. كم������ا ويعتقد بع�������ص النا�ص اأن 

املعاجم هي �شاحبة القول الف�شل وامل�شتودع 

الكامل لكل كلمات اللغة. ولكن هناك، بع�ص 

أبداً اإىل املعاجم. الكلمات التي ل ت�شل ا

يت�شور بع�ص النا�ص اأن قوائم املرتادفات 

توفر لنا كل الكلمات التي تعني املعنى نف�شه 

أن������ه ل توجد هناك، يف  لكلم������ة املدخل، اإل ا
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مر، مرتادفات تام������ة مبعنى اأن  حقيقي������ة الأ

�شارية نف�شها )املعنى  متتلك كلمتان املعاين الإ

يحائية(  �ش������اري( واملعاين الرتابطي������ة )الإ الإ

ذاتها.

أنه يبدو اأن كاًل من املعاجم واأ�شناف  ومبا ا

القواعد تركز اهتمامه������ا على قواعد اللغة 

وقوانينه������ا فاإنها توهم العديد من النا�ص اأن 

أ�شا�ش������اً وحتكمها القواعد  اللغ������ات منتظمة ا

أك������رث املظاهر اللغوية  متام������اً. اإن بع�شاً من ا

متع������ة واأهمي������ة يتجاهلها بع�������ص اللغويني 

وي�شوغونه������ا عن �شكل ت�شنيف������ات فرعية. 

نكليزي������ة اأن حتى انتظام  ولكن جن������د يف الإ

ال�ش������كل الكتابي يخفي خلفه ع������دم انتظام 

اللفظ.

العالقات بني الكلمات..

يهتم املرتجم������ون املحرتفون عادة مبعنى 

أنهم نادراً ما يفكرون بالبنى  الن�������ص لدرجة ا

ن  أو اللغة الهدف، لأ القواعدية للغة امل�شدر ا

مهمتهم فهم الن�شو�ص ولي�ص حتليلها. واإذا 

ما فهم املرتجمون، ن�شاً يف اللغة امل�شدر فال 

�شماء،  ينبغ������ي اأن يقلقوا حي������ال ا�شتخدام الأ

فع������ال وال�شفات برتتيب معني دون �شواه  والأ

لتمثي������ل املعنى، اإذ غالب������اً ما يتم اتخاذ هذه 

القرارات تلقائياً تقريباً.

وعلى غ������رار ذلك، تقوم اأدمغ������ة النا�ص 

عندما يرغمون يف التعبري عن مفهوم معقد 

أن�ش������ب الكلمات  م. باختي������ار ا يف لغته������م الأ

وترتيبها يف جتمعات موؤدي������ة للغر�ص. واإذا 

ما متك������ن املرتجم ب�ش������كل منا�شب من لغات 

امل�شدر، ولغات الهدف، ل تختلف الرتجمة 

أ�شا�شاً عن الكتابة. عندها ا

ينبغ������ي عل������ى طلبة الرتجم������ة اأن يعملوا 

بجد لكت�شاف الكلمات ال�شحيحة ويرتبوها 

بال�ش������كل املنا�ش������ب؛ ونتيجة لذل������ك، غالباً 

م������ا تبدو ترجماتهم غ������ري طبيعية. غالباً ما 

تنتج مثل ه������ذه ال�شعوبات عن م�شطلحات 

قواعدي������ة م�شللة وعن اأنظم������ة قواعدية ل 

تتعام������ل ب�شكل وثيق م������ع العالقات الدللية 

بني الكلمات.

ترجمة الن�شو�س..

ل������دى معظم النا�������ص النطب������اع باأنه مت 

ر�ش������م حدود الكلم������ات بالفراغات املوجودة 

فيم������ا بينها، واأن اجلمل القواعدية حتددها 

النق������اط، واأن اخلط������اب ي�ش������ري اإىل حمتوى 

الفقرات. ولكن قد ت�شمل الوحدات املعجمية 

عبارات برمتها.

كم������ا وحتت������وي القواعد عل������ى �شمائر 
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متجاوزة حدود اجلمل. وقد يتاألف اخلطاب 

من كلمة واحدة، اأو قد ميتد لي�شمل جمموعة 

م������ن املجل������دات. اإن الت�شاب������ك ب������ني حدود 

�شا�ص،  الكلمات، والقواعد، واخلطاب هو الأ

اإل اأن مربط الفر�������ص بالن�شبة للمرتجم هي 

�شا�شية  نها ت�ش������كل الوحدات الأ الن�شو�ص لأ

والنهائية للتعبري عن املعنى.

يعت������رب العديد من املرتجم������ني اأن �شمات 

نهم يعتق������دون اأن  اخلط������اب غري مهم������ة، لأ

كل ما عليهم فعل������ه هو اإعادة اإنتاج اجلملة. 

وبالتايل �شيتم حل اأي م�شكلة تتعلق باخلطاب 

تلقائياً.

تعط������ي بع�������ص الكت������ب ع������ن الرتجمة 

النطب������اع يف اأن الرتجمة تعني ترجمة لغات 

ولي�������ص ن�شو�شاً. اإل اأن ذلك من �شلب عمل 

اللغ������وي، يف حني يحتاج املرتج������م اإىل نظرة 

اأعمق تتجاوز الفروق������ات ال�شكلية وتتعامل 

مبا�رشة مع معنى الن�ص املراد ترجمته.

ي�رش بع�������ص املرتجمني،على اأن ت�شحيح 

ن مهمتهم  خطاء لي�������ص من م�شوؤولياتهم لأ الأ

تنح�رش يف ترجمة ما يقوله الن�ص. اأما بع�ص 

املرتجمني املحرتفني فيقومون اإما بت�شحيح 

أو يلفتون النتباه اإليها.  خطاء الوا�شحة، ا الأ

يف الواق������ع يقوم معظم املرتجمني املحرتفني 

أثناء  أ�شلوب������ه ا بتح�ش������ني تنظيم اخلط������اب وا

الرتجمة. قد تقع اأخطاء ب�شهولة يف الرتجمة 

اإذا مل يق������م املرتجم بقراءة الن�ص حتى نهايته 

قبل اأن يقوم برتجمة جزء منه.

ل�ش������وء احل������ظ، ل ي������درك العدي������د من 

املرتجمني ب�شكل وا�ش������ح املدى الذي تعك�ص 

فيه الن�شو�ص جيدة ال�شياغة �شمات بنيوية 

مهمة. 
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يرتبط ا�شم املو�شيقار الفرن�شي موري�س رافيل )���8-�938( ارتباطًا 

اإع��ج��ازًا  �شجل  ال��ذي  »ال��ب��ول��ريو«  يدعى  �شهري  مو�شيقي  بقالب  وثيقًا 

البناء  يف  املذهل  وال��ت��درج  النف�س،  وط��ول  ورك�����ش��رتايل،  االأ التلوين  يف 

املو�شيقي، حتى الذروة، حيث قمة االنفعال والتلوين بالتعبري املقامي 

من خالل انتقاالت »هارمونية« تكفل جتديد ن�شاط العازف وامل�شتمع 

على ال�شواء.

رافيل وقالب البولريو ال�صهري
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يقاع، و»البولريو« تعّد من  �شبانية اأغلبها �رسيع االإ من املعروف اأن الرق�شات االإ

آن معًا..  يقاع واملو�شيقى، وهو قالب حديث وقدمي يف ا الرق�شات الهادئة بالن�شبة لالإ

يقاع يف  يقول قامو�س اأوك�شفورد املو�شيقي: »اإن البولريو« رق�شة اإ�شبانية ثالثية االإ

�شل يقوم بتاأديتها زوج من الراق�شني )رجل وامراأة( اأو عدة اأزواج، وتوؤدى اأ�شاًل  االأ

يدي دورًا  كرق�شة �شعبية مب�شاحبة اأ�شوات الراق�شني اأنف�شهم، وتلعب حركات االأ

هامًا يف حركات الراق�شني والراق�شات.. و»البولريو« يف و�شعه احلديث اليعترب 

ول مرة يف عام ��80م. رق�شة �شعبية، وقد ا�شتخدم الأ

بداأ قالب »البولريو« دخوله عامل املو�شيقى الكال�شيكية، كاأحد القوالب املو�شيقية 

احلّرة منذ اأيام املو�شيقار »فريدريك �شوبان« )�8�0-�849( حيث كانت التحلية 

والنغمي،  اللحني  الرثاء  بنوع خا�س من  تتميز  اأحلانه  كثري من  والزخرفة يف 

ويظهر قالب »البولريو« يف اأعمال �شوبان للبيانو وبخا�شة رقم )�9(.

وميكننا اأن نلمح »البولريو« يف بع�س رق�شات املو�شيقار »األبينيز«.

ملانية ال�شهرية »ايڤا روبن�شتاين«  يف �شيف عام �9�8، طلبت راق�شة الباليه االأ

موؤلفات  من  مو�شيقية،  متتابعة  من  موؤلفة  رق�شة  لها  يختار  اأن  موري�س  من 

ل اأن يكتب مو�شيقى  »األبينيز« كي تقوم بالرق�س على اإيقاعاتها، لكن رافيل ف�شّ

�شبانية، على الرغم من اأنه  اأ�شلية، خ�شي�شًا لها، يختارها من روح املو�شيقى االإ

فرن�شي اجلن�شية، وظهرت بعد ذلك رق�شة البولريو يف اأول عر�س لها يف باري�س، 

ول( من عام �9�8. يف )�� ت�رسين االأ

جميلة  مو�شيقية  جملة  من  وتتاألف  العزف،  بدّقة  البولريو  رق�شة  تتميز 

حيان، ومنوها  ر�شيقة، تتكرر ع�رسات املرات، بطرق خمتلفة، تقليدية يف اأغلب االأ

وتكرارها يكون من املقام نف�شه، اأو ميكن اخلروج عنه ويعاد اإليه مرة ثانية.

ول مرة، قدمتها من خالل  مت »ايڤا روبن�شتاين« رق�شة البولريو الأ عندما قدَّ

بتقدمي  وتقوم  فوقها،  ت�شعد  من�شدة  فيها  يوجد  حانة،  يف  م�رسحي  م�شهد 

املو�شيقى  وجنحت  حركاتها..  بتغيري  تقوم  مو�شيقية،  جملة  كل  ويف  رق�شتها، 
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والرق�شة امل�شاحبة لها، و�شجلت على اأ�شطوانة عزفتها فرقة اأورك�شرتالية بقيادة 

املاي�شرتو »اأندريه كو�شتلياين« ونالت �شهرة عاملية وا�شعة.

لقد كان قالب »البولريو« الذي ر�شخ اأقدام رافيل وارتبط با�شمه، مبثابة مناذج 

رائعة تعرّب عن عواطفه واأحا�شي�شه، وت�شري اإىل العناية الفائقة التي كان مينحها 

التجان�س  املاألوفة  غري  الت  االآ جعل  اأنه  كما  مو�شيقاه،  يف  ال�شغرية  للتفا�شيل 

حمببة،  جمالية  جرعة  امل�شتمع  اأعطى  ما  وه��ذا  املميز،  للحن  داء  االأ تتبادل 

�شبانيني  �شباين )مانويل دي فايا( يقول: »اإن امللحنني االإ مما جعل املو�شيقار االإ

يتعلمون من اأعمال رافيل ال�شيء الكثري عن كيفية معاجلة اأحلانهم ال�شعبية«.

وا�شتفادت املو�شيقى العربية من قالب البولريو، وقد اقتب�شه بع�س امللحنني يف 

اأعمالهم املو�شيقية، ويعترب حلن املو�شيقار مدحت عا�شم، »دخلت مرة يف جنينة« 

الذي غنته املطربة الراحلة العظيمة اأ�شمهان يف الثالثينيات من القرن املا�شي 

طالق، فقد نال هذا اللحن �شهرة كبرية، لدرجة اأن  حلان على االإ من اأ�شهر هذه االأ

ذاعات يف حينه كانت تبثه يوميًا، ومن ق�ش�س اإقبال اجلماهري العربية على  االإ

�شماعه روى الكاتب الكبري عبا�س حممود العقاد، اأنه كان يتجول بالرتام، وعلى 

مر،  قدام يف �شوارع القاهرة بحثًا عن »دخلت مرة يف جنينة« ومل يتي�رس له االأ االأ

اأذن  اإنها كانت جديدة على  غنية الرائعة، التي قال عنها العقاد  لرواج هذه االأ

امل�شتمع العربي.

¥µ
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